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АНОТАЦІЯ 

Мельник В.В. Епістемологічний зміст Кантового концептуального 

апарату у Трансцендентальній дедукції категорій. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 033 – Філософія. Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Зміст анотації. 

У дисертації проаналізовано концептуальний апарат Імануїла Канта у 

«Трансцендентальній дедукції категорій»: §§13-27 «Трансцендентальної 

аналітики», ключового розділу «Критики чистого розуму». До аналізу були 

залучені обидві редакції цього розділу – у першому (1781 р.) та другому                   

(1787 р.) виданнях «Критики чистого розуму». Дослідження цих текстів є 

осердям дисертації, однак залучає також більш широкий контекст Кантового 

трансцендентального ідеалізму та Кантової епістемології. Основне завдання 

дослідження – провести послідовну епістемологічну інтерпретацію 

концептуального апарату ключових розділів «Критики чистого розуму», у 

яких будується Кантова трансцендентальна теорія досвіду. Згідно з нашим 

проектом епістемологічної інтерпретації Кантові розвідки у цих розділах слід 

розглядати не як опис ментальних процесів, а як до-досвідну диспозицію тих 

засад, за умови наявності яких будь-який досвід взагалі може стати можливим.  

Дослідження позиціонується як таке, що здійснюється на стику історії 

філософії та епістемології. 

У першому розділі проводиться загальний огляд проблематики 

трансцендентального ідеалізму. Ядром цієї проблематики визначається 

стосунок понять речі самої по собі (das Ding an sich) так явища (die 

Erscheinung). Для огляду проблематики залучається масив класичної та 

сучасної літератури, здебільшого авторства представників англо-

американської традиції аналітичного кантознавства. Виокремлюються та 
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аналізуються позиції ключових напрямків в інтерпретації змісту 

трансцендентального ідеалізму: феноменалізм, двоаспектна епістемічна 

інтерпретація, двоаспектна метафізична інтерпретація, двоаспектна 

феноменалістична інтерпретація.  

В ході аналізу автор доходить висновку, що жодна з розглянутих позицій 

не є достатньою для розробки повноцінного пояснення співвідношення речей 

самих по собі та явищ в контексті Кантового поняття досвіду. Утім, кожна із 

зазначених позицій має евристичний потенціал. Основою власної 

інтерпретації трансцендентального ідеалізму автора є епістемічна двоаспектна 

інтерпретація Генрі Елісона. Демонструється, як позицію Елісона можна 

збагатити за рахунок поміркованого варіанту метафізичної двоаспектної 

інтерпретації Ре Ленґтон. Позиція Ленґтон інтерпретується як позиція Елісона, 

збагачена тезами феноменалізму. Автор дослідження дотримується саме 

феноменалістичного прочитання трансцендентального ідеалізму Канта, але 

виключно у тій варіації даного підходу, яка визначається як двоаспектний 

феноменалізм.  

Другий розділ поглиблює аналіз ключової проблеми 

трансцендентального ідеалізму за рахунок залучення проблематики та 

концептуального апарату «Трансцендентальної дедукції категорій». Умовно 

розділ можна поділити на дві частини: перша охоплює підрозділи 2.1–2.6; 

друга – підрозділи 2.7–2.8. Огляд проблематики трансцендентальної дедукції 

у першій частині здійснюється на тлі Кантової полеміки зі скептицизмом 

Девіда Г’юма стосовно можливості об’єктивного знання. Проблематика другої 

частини стосується полеміки Канта зі скептицизмом Рене Декарта стосовно 

існування об’єктивного світу. 

Автор послідовно проводить епістемологічну лінію інтерпретації 

проблематики трансцендентальної дедукції, демонструючи недостатність або 

некоректність психологістичних чи метафізичних інтерпретацій. Окрім того, 

він бачить основний недолік наявних інтерпретацій у фрагментарному підході 

до ключових проблем трансцендентальної дедукції. 
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Було виявлено, що трансцендентальна дедукція містить багаторівневу 

концептуальну структуру, наріжним каменем якої є поняття апріорного 

синтезу. Дане поняття необхідно розглядати в контексті Кантових теорій 

судження, предметного досвіду, самосвідомості, апріорної чуттєвості. 

Демонструється, що поняття апріорного синтезу створює на основі форм 

розсуду та чуттєвості єдність досвіду, у якій вперше можуть з’явитися 

репрезентації і в контексті якої вперше набуває значення проблема 

співвідношення понять репрезентація, об’єкт досвіду, предмет досвіду, 

явище, споглядання. 

Третій розділ присвячено розгляду концептуалістичної інтерпретації 

Кантової теорії апріорної чуттєвості. Для обґрунтування цієї позиції 

проводиться аналіз теорії потрійного синтезу і трансцендентальної сили 

виображення, викладених Кантом у першому виданні «Критики чистого 

розуму». У цьому контексті проводиться огляд структури арґументів                             

Вілфрида Селарса на користь концептуалістичної інтерпретації споглядань у 

Міфі про дане.  

Дослідження засад Кантового концептуалізму проводиться на основі 

проблеми подвійної -– трансцендентної та емпіричної – афектації, 

сформульованої Гансом Файгінґером. Демонструється, як більш глибоке 

розуміння поняття апріорного синтезу дозволяє зняти проблему подвійної 

афектації. Інтерпретація синтезу як такого, що функціонує також на «до-

досвідомому» рівні, дозволяє пояснити емпіричну афектацію у термінах 

даності для суб’єкта. У цьому сенсі емпірична афектація є результатом 

«взаємодії» трансцендентної афектації та апріорної – «досвідомої» – 

самоафектації. 

Таке розв’язання проблеми подвійної афектації передбачає 

реінтерпретацію Кантової теорії апріорних форм чуттєвості. Вони мають 

розумітися як щось фундаментальніше, аніж геометричний простір чи 

фізичний часо-простір. На підставі тонкого розрізнення, яке Кант проводить 

між поняттями форми споглядання та формального споглядання, автор 
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доходить висновку, що найбільш коректно буде визначити апріорну форму 

чуттєвості через поняття абстрактного багатоманітного, яке, завдяки 

апріорному синтезу, може набувати форми будь-якого конкретного часо-

простору. У цьому він бачить вирішальний арґумент на користь 

концептуалістичної інтерпретації Кантової теорії чуттєвості. 

Насамкінець, наводяться арґументи на захист поняття даного, яке піддав 

критиці Селарс у своєму Міфі про дане. З опорою на позицію неокантіанці                  

Германа Когена автор дає таку інтерпретацію поняття даного, яке дозволяє 

зняти проблему емпіричної афектації, а саме завдяки припущенню, що 

емпірична афектація є відтвореною у полі досвіду трансцендентною 

афектацією, і як така вона завжди вже, апріорі, відбулась. 

Четвертий розділ починається з аналізу засад інтерпретації Кантової 

теорії самосвідомості. Визнається, що теорія самосвідомості є осердям 

Кантової теорії досвіду, і її коректна інтерпретація є ключем до послідовної 

епістемологічної інтерпретації трансцендентальної дедукції.  

Розглядаються засади рефлексійної та нерефлексійної теорій 

самосвідомості. Визначаються ключові поняття цих теорій, що дозволяють 

ефективно аналізувати феномен самосвідомості – самостосунок та 

самоідентифікація.  

Досліджуються логічні засади аналізу самосвідомості на підставі 

логічного аналізу індексалії Я. Для цього залучається двовимірна семантика 

Девіда Каплана і зокрема його метод подвійної індексації. Це дозволяє 

аналізувати зміст висловлювання «Я» на двох рівнях: на рівні суб’єкта, який 

ідентифікує себе, та на рівні суб’єкта, з яким він себе ідентифікує. Тим самим 

робиться висновок про необхідне подвоєння суб’єкта. Автор проводить 

паралель між поняттями трансцендентального й емпіричного суб’єкта з 

одного боку та поняттями суб’єкта висловлювання «Я» і суб’єкта, з яким себе 

ідентифікує суб’єкт висловлювання «Я» – з іншого. Обґрунтовується 

множинний характер емпіричного суб’єкта напротивагу  єдності 

трансцендентального суб’єкта. 
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Автор залучає теорію феноменальної моделі самості (ФМС)                        

Томаса Метцинґера для поглиблення логічного висновку про подвоєння 

суб’єкта. Стверджується, що вся сфера досвіду може бути описана як 

віртуальна модель світу, що включає феноменальну (віртуальну) модель 

самості, яка є реконструкцією картини об’єктивного світу на підставі даних 

чуттєвості, отриманих від речей самих по собі. Тим самим автор інтерпретує 

Кантовий трансцендентальний ідеалізм з позиції інтерналізму, але також з 

позиції двоаспектного феноменалізму. ФМС ототожнюється з емпіричним 

суб’єктом. Таким чином, автор обґрунтовує апріорний характер самостосунку, 

оскільки емпіричний суб’єкт є однією з репрезентацій, а репрезентації у їх 

даності для суб’єкта конституюються суто апріорі. Це знімає апорію 

рефлексійної теорії самосвідомості. 

На підставі чіткого розрізнення між апріорним та апостеріорним 

досвідом інтерпретується Кантова теорія модалізації як така, що конституює 

апріорний стосунок всіх репрезентацій до сфери апріорного досвіду. Сфера 

апріорного досвіду інтерпретується як така, що належить виключно суб’єкту: 

її формою є абстрактне багатоманітне, яке суб’єкт може видозмінювати на свій 

розсуд, конструюючи штучні світи ідеальних об’єктів. Звідси робиться 

висновок про те, що модалізація є відповідальною за формування уявлення «Я 

мислю», яке, за Кантом супроводжує всі репрезентації, а також є виявом того 

факту, що ці репрезентації ідентифікуються як належні суб’єкту. 

Автор дослідження пропонує власну пояснення механізму ідентифікації 

репрезентацій саме як відмінних від об’єктів суб’єктивних феноменів на 

підставі геометричного поняття конґруентності. Всі предмети апріорного 

досвіду інтерпретуються як такі, що можуть бути неперервним чином 

суміщені в одному, типовому предметі. У цьому автор бачить можливість дати 

конструктивне визначення поняттю ноумена як ідеального типу множини 

предметів. З одного боку, ноумен є результатом продуктивного синтезу і є 

витвором суб’єкта. З іншого – одного разу сконструйований ноумен стає 

«вічним» і незалежним від суб’єкт. Формою конструювання геометричних тіл 
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та ноуменів є абстрактне багатоманітне простору. На цій підставі автор 

доходить висновку, що це багатоманітне і є засадою розрізнення об’єктивного 

та суб’єктивного компонентів у пізнанні. Окрім того, пропонується варіант 

компромісу між парадигмами математичного платонізму та конструктивізму. 

Автор вважає, що ноумен є ключем до розуміння того, яким чином 

суб’єкт може мати стосунок до цілості досвіду. Оскільки множина емпіричних 

суб’єктів також може бути типізована у ноумені, це забезпечує суб’єкту 

стосунок до цілості можливих визначень емпіричного Я. З цього робиться 

висновок, що самостосунок є стосунком до ноуменального Я, а 

самоідентифікація здійснюється на підставі відмінності сфери належних 

суб’єкту феноменів від незалежних від нього ноуменів. 

Важливим для автора є висновок про можливість дати таку 

інтерпретацію Кантової теорії самосвідомості, яка представить побудову 

теорії самосвідомості як процес самомоделювання. Йдеться про можливість 

побудови суб’єкта досвіду, який би характеризувався певними 

феноменальними ознаками, що їх спостерігає у собі дослідник. Процес 

самомоделювання, отже, виявляється не чим іншим, як пошуком тих до-

досвідних, апріорних засад, які дозволили би штучно реалізувати зазначені 

феноменальні ознаки. 

Ключові слова: Імануель Кант, трансценденталізм, епістемологія, 

німецька філософія, аналітична філософія, досвід, свідомість, наукова 

об’єктивність, логічний аналіз мови, тілесність, множинність суб’єкта, 

ідентичність, просторовість, критицизм, наукові цінності.  
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ABSTRACT 

Melnyk V.V. The Epistemological Contents of Kant’s Conceptuality in 

the Transcendental Deduction of Categories. – Manuscript. 

PhD thesis for the acquisition of PhD degree, specialty 033 – Philosophy. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Kyiv, 2020.  

The text of the abstract. 

The PhD thesis is dedicated to the analysis of the conceptuality of I. Kant’s 

“Transcendental Deduction of Categories”: §§13-27 of “Transcendental Analytics”, 

key section "Critique of Pure Reason". Both editions of this section were involved 

in the analysis - in the first (1781) and second (1787) editions of the “Critique of 

Pure Reason”. The study of these texts is at the heart of the PhD thesis, but it also 

draws on the broader context of Kant's transcendental idealism and Kant's 

epistemology. The main task of the enquiry is to conduct a consistent 

epistemological interpretation of the conceptuality of the key sections of the 

“Critique of Pure Reason”, in which Kant's transcendental theory of experience is 

built. According to our project of epistemological interpretation, Kant's 

investigations in these sections should be considered not as a description of mental 

processes, but as a pre-experimental disposition of those principles under which any 

experience can become possible at all. 

The enquiry is positioned as being carried out at the junction of the history of 

philosophy and epistemology. 

The first section provides an overview of the problems of transcendental 

idealism. The core of this issue is determined by the relationship between the 

concepts of the thing in itself (das Ding an sich) and the phenomenon (die 

Erscheinung). An array of classical and modern literature, mostly authored by 

representatives of the Anglo-American tradition of analytical Kant studies, is used 

to review the issue. The views of key directions in the interpretation of the content 

of transcendental idealism are singled out and analyzed: phenomenalism, two-aspect 
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epistemic interpretation, two-aspect metaphysical interpretation, two-aspect 

phenomenalist interpretation. 

In the course of the analysis, the author concludes that none of the considered 

positions is sufficient to develop a full explanation of the relationship between things 

in themselves and phenomena in the context of Kant's concept of experience. 

However, each of these positions has heuristic potential. The basis of the author's 

own interpretation of transcendental idealism is Henry Allison's epistemic two-

aspect interpretation. It is demonstrated how Allison's position can be enriched by a 

moderate version of Rae Langton's metaphysical two-aspect interpretation. 

Langton's position is interpreted as Allison's position, enriched by theses of 

phenomenalism. The author of the PhD thesis adheres to the phenomenalist reading 

of Kant's transcendental idealism, but only in the variation of this approach, which 

is defined as two-dimensional phenomenalism. 

The second section deepens the analysis of the key problem of transcendental 

idealism by involving the issues and conceptuality of the “Transcendental Deduction 

of Categories”. The section can be divided into two parts: the first covers subsections 

2.1-2.6; the second – subsections 2.7-2.8. The review of the problems of 

transcendental deduction in the first part is carried out against the backdrop of Kant's 

controversy with David Hume's skepticism about the possibility of objective 

knowledge. The problems of the second part concerns Kant's controversy with 

Cartesian skepticism about the existence of the objective world. 

The author consistently draws an epistemological line of interpretation of the 

problems of transcendental deduction, demonstrating the insufficiency or 

incorrectness of psychological or metaphysical interpretations. In addition, he sees 

a key shortcoming of existing interpretations in a fragmentary approach to the key 

problems of transcendental deduction. 

It was found that transcendental deduction contains a multilevel conceptual 

structure, the cornerstone of which is the concept of a priori synthesis. This concept 

must be considered in the context of Kant's theories of judgment, objective 

experience, self-consciousness, a priori sensuality. It is shown that the concept of a 
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priori synthesis creates on the basis of the a priory forms of reason and sensuality 

the unity of experience, in which representations may appear for the first time and 

in the context of which the problem of correlation of representations, object of 

experience, phenomenon, intuition becomes meaningful. 

The third section is devoted to the consideration of the conceptualist 

interpretation of Kant's theory of a priori sensuality. To substantiate this position, 

the analysis of the theory of triple synthesis and transcendental power of 

imagination, set out by Kant in the first edition of “Critique of Pure Reason”, is being 

carried out. In this context, a review of the structure of Wilfrid Sellars' arguments in 

favor of a conceptualist interpretation of intuitions in the Myth of the given is made. 

The study of the principles of Kant's conceptualism is based on the problem 

of double - transcendent and empirical - affection, formulated by Hans Vaihinger. It 

is demonstrated how a deeper understanding of the concept of a priori synthesis 

allows to remove the problem of double affection. Interpretation of synthesis as one 

that also functions on the "pre-experience" level allows us to explain empirical 

affection in terms of the given. In this sense, empirical affection is the result of the 

"interaction" of transcendent affection and a priori, "conscious" self-affection. 

Such a solution to the problem of double affection involves a reinterpretation 

of Kant's theory of a priori forms of sensuality. They should be understood as 

something more fundamental than geometric space or physical space-time. Based on 

the subtle distinction that Kant makes between the concepts of form of intuition and 

formal intuition, the author concludes that it is most correct to define the a priori 

form of sensuality through the concept of abstract manifold, which, through a priori 

synthesis, can take the form of any particular space-time. He sees here a decisive 

argument in favor of a conceptualist interpretation of Kant's theory of sensuality. 

Finally, arguments are made in defense of the notion of the given, which 

Sellars criticized in his Myth of the given. Based on the position of the neo-Kantian 

Hermann Cohen, the author gives such an interpretation of the concept of the given, 

which allows to remove the problem of empirical affection, namely by assuming that 
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empirical affection is the reproduction of the transcendent affection in the field of 

experience, and as such it is already, a priori, occurred. 

The fourth section begins with an analysis of the principles of interpretation 

of Kant's theory of self-consciousness. It is recognized that the theory of self-

consciousness is the core of Kant's theory of experience, and its correct interpretation 

is the key to a consistent epistemological interpretation of the transcendental 

deduction. 

The principles of reflexive and non-reflexive theories of self-consciousness 

are considered. The key concepts of these theories, which allow to effectively 

analyze the phenomenon of self-consciousness, are defined, namely the concepts of 

self-relation and self-identification. 

The logical principles of the analysis of self-consciousness are involved on 

the basis of the logical analysis of the “I-indexical” in terms of the two-dimensional 

semantics of David Kaplan and in particular of his method of double indexing. This 

allows us to analyze the meaning of the statement "I" on two levels: at the level of 

the subject who identifies himself, and at the level of the subject with whom he 

identifies himself. This concludes that the subject needs to be doubled. The author 

draws a parallel between the notions of the transcendental and the empirical subject 

on the one hand and the notions of the subject of the expression "I" and the subject 

with which the subject of the expression "I" identifies himself on the other. The plural 

nature of the empirical subject as opposed to the unity of the transcendental subject 

is substantiated. 

The author uses Thomas Metzinger's theory of the phenomenal self-model 

(FSM) to deepen the logical conclusion about the doubling of the subject. It is argued 

that the whole realm of experience can be described as a virtual model of the external 

world, including a phenomenal (virtual) model of the self, which is a reconstruction 

of the picture of the objective world based on sensory data derived from things in 

themselves. Thus, the author interprets Kant's transcendental idealism from the 

standpoint of internalism, but also from the standpoint of two-dimensional 

phenomenalism. The FSM is identified with the empirical subject. Thus, the author 
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substantiates the a priori nature of the self-relation, since the empirical subject is one 

of the representations, and the representations in their givenness for the subject are 

constituted purely a priori. This removes the paradox of the reflective theory of self-

consciousness. 

On the basis of a strict distinction between a priori and a posteriori 

experience, Kant's theory of modalization is interpreted as one that constitutes the a 

priori relation of all representations to the sphere of a priori experience. The sphere 

of a priori experience is interpreted as belonging exclusively to the subject of 

experience: its form is an abstract manifold that the subject can modify at will, 

constructing artificial worlds of ideal objects. This leads to the conclusion that 

modalization is responsible for the formation of the conception "I think", which, 

according to Kant, accompanies all representations, and is a manifestation of the fact 

that these representations are identified as belonging to the subject. 

The author of the PhD thesis offers his own explanation of the mechanism of 

identification of representations as subjective phenomena that are distinct from the 

objects on the basis of the geometric concept of congruence. All objects of a priori 

experience are interpreted as those that can be continuously reducted to one, typical 

object. The author sees here an opportunity to give a constructive definition of the 

concept of noumenon as an ideal type of set of objects. On the one hand, the 

noumenon is the result of productive synthesis and is the product of the subject. On 

the other hand, once constructed, a noumenon becomes "eternal" and independent 

of the subject. The a priory form of construction of geometric bodies and thus of 

noumena is an abstract spatial manifold. On this basis, the author concludes that it 

is manifold is the basis for distinguishing between objective and subjective 

components in cognition. In addition, a compromise between the paradigms of 

mathematical Platonism and constructivism is proposed. 

The author believes that the notion of noumenon is the key to understanding 

of how a subject can relate to the whole of the experience. Since the set of empirical 

subjects can also be typed in the noumenon, this provides the subject with a relation 

to the set of possible definitions of the empirical self. It is concluded that the self-
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relation is a relation to the noumenal self, and self-identification is carried out on the 

basis of the difference of the sphere of phenomena belonging to the subject from the 

sphere of noumena independent of the subject. 

Important for the author is the conclusion about the possibility of giving such 

an interpretation of Kant's theory of self-consciousness, which will present the 

construction of the theory of self-consciousness as a process of self-modeling. It is 

about the possibility of constructing of a subject of experience, which would be 

characterized by certain phenomenal features that the researcher observes in himself. 

The process of self-modeling, therefore, is nothing more than a search for those “pre-

experience”, a priori principles that would allow the artificial realization of these 

phenomenal features. 

Key words: Immanuel Kant, transcendentalism, epistemology, German 

philosophy, analytic philosophy, experience, consciousness, scientific objectivity, 

logical analysis of language, corporeality, plurality of subject, identity, spatiality, 

criticism, scientific values.  
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ВСТУП 

«Критика чистого розуму»1, перша редакція якої була опублікована у                

1781 р., є однією з найбільш впливових праць в історії філософії. Важко 

віднайти у післякантівській філософії постать чи напрям, які би не зазнали 

впливу ідей, сформульованих у цій праці. Тому, на наш погляд, ориґінальність 

кожної наступної інтерпретації визначається не лише тим, які відповіді на до 

сьогодні нерозв’язані питання Кантової теоретичної філософії були 

запропоновані, але також і вибором контекстів, в рамцях яких ці питання знову 

порушуються. 

Філософське дослідження можна класифікувати у двох перспективах: 

систематичній та історичній.  

В систематичній перспективі наше дослідження є епістемологічним. 

Проблематику, що вона була порушена Кантом у КЧР, можна розглядати з 

точки зору метафізики, психології, нейронаук, феноменології, філософської 

герменевтики, логіки, методології природничих наук тощо. Ми 

концентруємось саме на епістемологічному розгляді проблематики Кантового 

трансцендентального ідеалізму. В розумінні змісту епістемологічної 

проблематики КЧР ми орієнтуємось на інтерпретацію, запропоновану 

головою Марбурзького неокантіанства Германом Когеном у його 

фундаментальній праці «Кантова теорія досвіду» (Cohen, 1885), друге – 

розширене – видання якої побачило світ у 1885 р. Коген проводить 

магістральну сцієнтистську лінію інтерпретації Кантового ідеалізму. Йому 

йдеться про те, що ключовим досягненням Канта у КЧР була розробка 

трансцендентального методу та його застосування до обґрунтування 

об’єктивної значливості математики як методу дослідження природи – 

фізичних явищ. Зміст трансцендентального методу він бачить у тому, щоби на 

підставі фактичної застосовності наукових методів до опису явищ природи 

реконструювати ті граничні підстави, які би пояснили цю застосовність. 

                                                           
1 Далі у тексті ми використовуємо абревіатуру КЧР. Усі цитати КЧР та інших іншомовних джерел ми 

наводимо у власних перекладах. 
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Провівши прискіпливе дослідження текстів докритичного періоду у 

творчості Канта, Коген віднаходить сильні арґументи на користь того, що 

предметом дослідження Канта у КЧР є засади об’єктивної значливості 

механіки Ньютона. У цьому сенсі, завдання, яке перед собою ставить Кант при 

розробці трансцендентального методу, тісно пов’язується з одним із ключових 

питань як класичної, так і сучасної філософії – чому математика настільки 

добре пасує до опису явищ природи? В якому сенсі маємо розуміти тезу 

Галілея про те, що книга природи написана мовою математики? Особливо 

гостро це питання постає з огляду на те, що математичний формалізм є не що 

інше, як штучно створена мова. Тобто, йдеться про людський винахід, який, 

однак, дозволяє отримати вражаючі результати в обходженні з об’єктивним 

світом. Таким чином, згідно з нашою інтерпретацією, завдання Канта у КЧР, 

полягає у тому, щоби обґрунтувати критерій наукової об’єктивності 

(об’єктивності фізичного знання) в суб’єктивних структурах. 

Таке формулювання епістемологічного завдання одразу стикається із 

серйозною проблемою. Якщо до розгляду вводиться і, більше того, стає 

центральним поняття суб’єктивності, це загрожує сковзанням у контексти, так 

чи інакше пов’язані з психологізмом та філософією ментального. Якщо ж 

вводити проблематику Кантової теоретичної філософії до сучасних наукових 

контекстів, то здається, що для філософії тут, власне, нічого не залишилося: 

всі серйозні дослідження з даної проблематики відбуваються в контексті 

нейронаук. 

Для завдань нашого дисертаційного дослідження принципово важливим 

було відмежування від будь-яких натяків на інтерпретацію Кантової теорії 

суб’єктивності в річищі психологізму – як у його класичному, так і в 

сучасному вигляді. Ми виходили з того засновку, що Кантовий суб’єкт в 

жодному разі не зводиться до людини чи людського розуму. Його поняття 

суб’єкта пізнання ми розуміємо в максимально широкому сенсі, який 

поширюється також на гіпотетичний штучний інтелект, здатний до 

пізнавальної діяльності. Тим самим ми також знімаємо те історично 
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обумовлене обмеження предмета критичного дослідження механікою 

Ньютона, вважаючи, що будь-яка фізична парадигма допускає можливість 

реконструкції граничних засад її значливості за допомогою 

трансцендентального методу. Якщо наше припущення є вірним, тоді, 

наприклад, ми можемо уявити собі суб’єкта пізнання, для якого положення 

квантової фізики будуть не лише дискурсивно, але також інтуїтивно 

зрозумілими. Перспектива побудови концептуальної архітектури таких 

гіпотетичних суб’єктів пізнання на основі розробленої Кантом теоретичної 

моделі є тією первинною інтуїцією, яка надихала наше дисертаційне 

дослідження. 

В історико-філософській перспективі наше дослідження відноситься до 

традиції аналітичного кантознавства. При вирішенні питання щодо історико-

філософської ідентифікації дослідження ми спиралися в першу чергу на 

роботу Ричарда Рорті «Історіографія філософії: чотири жанри» (Rorty, 1984). 

На наш погляд, очевидно, що з числа блискуче структурованих американським 

філософом методів історичного дослідження ми дотримуємось саме жанру 

раціональної реконструкції, властивого аналітичній філософії.  

Специфіка аналітичної філософії в цілому, й аналітичного кантознавства 

зокрема, полягає у відсутності якихось чітко окреслених маґістральних 

напрямків дослідження. Кожен з авторів претендує на ориґінальну 

інтерпретацію, використовує власний лексикон та порушує проблематику під 

власним кутом зору. В цьому сенсі є більше підстав казати про множину 

напрямків, об’єднуваних в сукупному понятті аналітичного кантознавства, 

аніж про окремий маґістральний напрямок. 

Окрім того, аналітичні інтерпретації філософії Канта вирізняються 

прискіпливим ставленням до тексту КЧР, а також суворою перевіркою його 

арґументів на предмет логічної послідовності, несуперечливості та 

відповідності принципам здорового глузду. 

Зрештою, контексти, в яких порушується проблематика 

трансцендентального ідеалізму, не обмежується безпосередніми історичними 
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контекстами, в яких писалася КЧР. З точки зору аналітичної філософії цілком 

виправдано розглядати Канта як нашого сучасника, а порушену ним 

проблематику інтерпретувати як таку, що належить філософії в цілому, а не 

окремому її історичному періоду. Відповідно, ми маємо повне право 

досліджувати проблематику трансцендентального ідеалізму у світлі більш 

пізніх філософських та наукових здобутків. 

Все це формує методологічне та ціннісне ядро нашого дослідження. 

Подальша специфікація теми пов’язана зі спеціальними аспектами Кантової 

теоретичної філософії. Ключовими текстами, в яких зосереджується ядро 

епістемологічної проблематики КЧР, є §§13-27 «Трансцендентальної 

аналітики», у яких Кант провадить свою трансцендентальну дедукцію чистих 

розсудових понять. Ця частина ключової праці  Кьоніґсберзького філософа є 

найбільш складною для розуміння. Складність, на нашу думку, має, в першу 

чергу, термінологічний характер: розглядувана в цілому, трансцендентальна 

дедукція категорій є без перебільшення Гордієвим вузлом з множини понять, 

в якому годі віднайти «кінці», слідуючи яким можна було би сподіватися 

розв’язати його. Наша дисертація не ставить собі на меті розрубити цей вузол. 

Натомість, ми пропонуємо комплексну інтерпретацію, яка завдяки цілісному 

підходу до термінології, розробленої Кантом у «Трансцендентальній 

аналітиці», дозволить запропонувати несуперечливу та послідовну 

реконструкцію Кантової епістемологічної моделі. Саме ці міркування є 

підставою для формулювання теми дисертаційного дослідження: 

епістемологічну проблематику у КЧР ми порушуємо в контексті 

концептуального аналізу «Трансцендентальної дедукції категорій».  

Хоча наше дослідження було інспіровано класичними інтерпретаціями 

Кантової філософії, здійсненими ще у 19 ст. (Коген, Файгінґер), левова 

частина дисертаційного дослідження спирається на доробок сучасних 

представників аналітичного кантознавства. Завдяки розгляду їхнього 

прискіпливого текстологічного та термінологічного аналізу ключових розділів 
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КЧР ми зрештою досягаємо достатньої артикуляції досліджуваної 

проблематики для того, щоби запропонувати свій шлях її розв’язання. 

Наше дослідження складається з двох основних частин, кожна з яких 

розгортається у двох розділах. У перших двох розділах ми робимо детальний 

аналіз сучасних інтерпретацій ключових тем трансцендентального ідеалізму і 

трансцендентальної дедукції категорій зокрема. У розділах 3 та 4 ми, на 

підставі концептуалістичної інтерпретації Кантової теорії апріорної 

чуттєвості, пропонуємо власну реконструкцію Кантової епістемологічної 

моделі, яка розгортається довкола його теорії самосвідомості.   

Актуальність та джерельна база. Тема дисертації є широко 

обговорюваною в історії післякантівської філософії. Зокрема, розглядувана 

проблематика набула значної популярності в рамцях аналітичної філософії, 

починаючи з першої половини 20 ст. під впливом англомовного перекладу 

КЧР Нормана Кемпа-Сміта 1929 р. Інтерес до Канта посилився в 

англомовному середовищі завдяки роботам Пітера Стросона «Індивіди» 

(Strawson, 1959) та «Межі сенсу» (Strawson, 1966), у яких британським 

філософом була здійснена спроба ревізії та реабілітації метафізики. Традицію 

актуалізації Кантової теоретичної філософії продовжено в інтерпретаціях                     

Е. Адикеса, К. Америкса, Л. Бека, Г. Берда, Х.-Л. Бермудеза, Р. Брендома,                      

Е. Брюкнера, Д. Генриха, П. Ґаєра, Д. Деннета, Г. Дикера, Дж. К. Еванса,                          

Г. Елісона, В. Карла, Г.-Н. Кастаньєди, П. Кітчер, Дж. ван Клеве, К. Крамера, 

К. Кроне, Р. Ленґтон, Б. Лонґенес, Дж. МакДавела, Г. Патнема, Г. Дж. Патона, 

Ґ. Прауса, Т. Розефельдта,  В. Селарса, Б. Страуда, Е. Туґендгата, Е. Форстера, 

Р. Хана, Г. Шьонріха та багатьох інших.  

Про актуальність досліджень філософії Канта на теренах України 

свідчить діяльність Кантівського товариства в Україні, заснованого                                                 

20 лютого 1998 р. Завдяки діяльності товариства та на його базі були проведені 

міжнародні конференції з тематики, прямо пов’язаної з тематикою нашого 

дисертаційного дослідження: «Поняття істини у філософії Канта і сучасній 
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епістемології» (2005 р.), «Розум і самоафектація» (2006 р.), 

«Трансценденталізм versus емпіризм: можливі альтернативи» (2007 р.). 

Проведенню дослідження значною мірою сприяли доробки знаних 

вітчизняних фахівців з філософії Канта: М. Булатова, А. Лоя, В. Терлецького,                                    

Ю. Федорченка, А. Єрмоленка. Також варто відзначити українські 

дослідження аналітичного кантознавства, зокрема статті І. Іващенка,                            

В. Козловського, В. Циби.  

Визначну роль у формуванні концепції дослідження, а також окремих 

його складових відіграли монографії А. Богачова «Досвід і судження» 

(Богачов, 2011) та М. Мінакова «Історія поняття досвіду» (Мінаков, 2007). 

Вони дозволили надати системності нашому розумінню трансцендентальної 

філософії досвіду. 

Об’єкт дослідження. Кантова епістемологія у світлі аналітичних 

інтерпретацій. 

Предмет дослідження. Концептуальні засади Кантової епістемології у 

трансцендентальній дедукції категорій. 

Мета дослідження. Запропонувати послідовну та несуперечливу 

епістемологічну інтерпретацію Кантового концептуального апарату, 

розробленого ним у КЧР. 

Завдання: 

 Проаналізувати класичні та сучасні континентальні та англо-американські 

інтерпретаційні джерела, присвячені проблематиці трансцендентального 

ідеалізму, трансцендентальної дедукції категорій та теорії досвіду у 

теоретичній філософії І. Канта. 

 Виявити ключові проблемні місця, що постають перед інтерпретатором 

зазначених тем. 

 Запропонувати розв’язання проблеми місця речей самих по собі у Кантовій 

епістемології та їх співвідношення з явищами. 

 Вирішити проблему подвійної афектації, сформульованої Г. Файгінґером. 
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 Запропонувати арґументи на користь сильної концептуалістичної 

інтерпретації Кантової теорії чуттєвості. 

 Запропонувати арґументи проти критики В. Селарсом поняття «даного (у 

досвіді)». 

 Послідовно провести антипсихологістичну, сцієнтистську лінію 

інтерпретації, що її розробив Г. Коген. 

 Проаналізувати місце поняття наукової об’єктивності в структурі 

концептуального апарату Кантової теорії досвіду. 

 Проаналізувати місце теорії самосвідомості в контексті Кантової теорії 

наукової об’єктивності. 

 Запропонувати розв’язання проблеми місця логічного суб’єкта в структурі 

Кантової торії досвіду. 

 Запропонувати несуперечливу інтерпретацію Кантової теорії 

самосвідомості, яка би не передбачала абсолютизації Я. 

Методи дослідження. Основні методи дисертації – це аналітичний та 

герменевтичний. Дороговказом для нашого дослідження слугував творчий 

доробок неокантіанця Г. Когена, який запропонував радикальну 

антипсихологістичну інтерпретацію Кантового ідеалізму, редукував Кантову 

теоретичну філософію до епістемології та підкреслив вирішальне значення 

трансцендентального методу для критичного ідеалізму. По суті, ці три тези 

Когена – антипсихологізм, епістемологізація трансцендентального ідеалізму, 

абсолютизація методу – є фундаментом методології нашого дослідження. 

Утім, інтерпретація Когена, на наше думку, все-таки містить у собі доволі 

багато залишків метафізики. Маючи на меті вилучити будь-які натяки на 

психологізм та метафізику, ми звертаємось до інтерпретацій представників 

аналітичної філософії, яка вирізняється своєю тенденцією до слідування 

критеріям здорового глузду, строгості у роботі з термінологією, логічної 

несуперечливості арґументів, актуальності сучасному стану наукового знання. 

Отже, методологічну формулу дисертаційного дослідження можна увиразнити 
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наступним чином: комплексний, системний підхід Г. Когена та прискіплива 

увага до окремих деталей і до тонких термінологічних відтінків представників 

аналітичної філософії. Аналітичний метод застосовується нами здебільшого в 

історико-філософській перспективі, дозволяючи актуалізувати проблематику 

трансцендентального ідеалізму в сучасних філософських контекстах. 

Герменевтичний метод застосовується при роботі з текстами Канта та його 

інтерпретаторів в рамцях реконструкції концептуального апарату Кантової 

епістемології.  

Наукова новизна одержаних результатів: опрацьовано великий масив 

англо- та німецькомовних інтерпретаційних джерел, присвячених розгляду 

ключових проблем Кантового трансцендентального ідеалізму; запропоновано 

комплексну послідовну інтерпретацію Кантового концептуального апарату в 

КЧР, яка охоплює всі розділи «Трансцендентального вчення про начала»; 

сформульовано висновки, які дозволяють актуалізувати Кантовий доробок в 

контексті сучасних дисциплін, пов’язаних із машинним навчанням та 

робототехнікою. 

Уперше:  

 Розв’язана проблема подвійної афектації, сформульована Г. Файгінґером. 

 На основі ключових тез трансцендентальної дедукції категорій 

продемонстровано потенціал для розвитку теорію тілесності в межах 

Кантової епістемології.   

 Застосована модель логічного аналізу індексалій Девіда Каплана до 

Кантової теорії самосвідомості. 

 Запропоновано варіант зняття суперечності рефлексійної теорії 

самосвідомості у її застосуванні до Кантового вчення про 

трансцендентальне Я. 

 Запропоновані арґументи на користь зближення у Кантовій теорії досвіду 

апріорних предметів парадигм платонізму та конструктивізму у філософії 

математики. 

 Запропонована конструктивна (позитивна) інтерпретація поняття ноумена. 
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Набуло подальшого розвитку: 

 Дискусія щодо слушності арґументів Міфу про дане В. Селарса стосовно 

трансцендентальної теорії досвіду.  

 Арґументи на користь теорії концептуального характеру чуттєвих вражень 

та емпіричних споглядань. 

 Положення топології теорії множин адаптовані до Кантового вчення про 

апріорний синтез та про схематизм розсудових понять на підставі робіт               

Адольфа Ґрюнбаума. 

 Теорія феноменальної моделі самості Т. Метцинґера у її застосуванні до 

Кантової теорії самосвідомості. 

Уточнено: 

 Кантове вчення про категорії модальності в контексті трансцендентального 

обґрунтування логічної семантики.   

 Вчення Канта про можливий досвід, специфіку функціонування поняття 

«емпіричний» у стосунку до понять можливого, актуального, апріорного та 

апостеріорного досвіду. 

 Специфіку модальності «дійсність» у світлі топологічної теорії часу.  

 Зміст Кантового поняття «суб’єкта» як носія репрезентацій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою на матеріалах ориґінального тексту «Критики чистого розуму» в 

обох редакціях, праць представників німецького ідеалізму, неокантіанства, 

широкого пласту сучасної кантознавчої літератури. Висновки і положення 

наукової новизни одержані автором самостійно. Дев’ять публікацій за темою 

дисертаційного дослідження є одноосібними.  

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

Дисертаційне дослідження розширює сферу вітчизняних наукових досліджень 

теоретично та методологічно. Окремі розділи можна використовувати для 

написання підручників та монографій з філософії та історії філософії. 

Матеріали дисертаційного дослідження сприяють більш глибокому 



30 
 

розумінню теоретичної філософії І. Канта, традиції трансцендентального 

ідеалізму, її концептуального та методологічного апарату, сучасного стану 

кантознавчих студій в англо-американській філософії і можуть бути 

використані для розробки та викладання нормативних дисциплін з філософії, 

історії філософії, епістемології, метафізики й онтології, філософії науки. 

Дисертаційне дослідження орієнтоване також на збагачення вітчизняної 

кантознавчої традиції. Досліджені методи і поняття можна використовувати 

не лише для викладання філософських дисциплін, але також в рамцях 

наукових досліджень (наприклад, у коґнітивних дослідженнях та машинному 

навчанні). 

Апробація результатів дослідження. Головні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювались на теоретичних семінарах та 

засіданнях кафедри теоретичної і практичної філософії філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також оприлюднювались у доповідях на міжнародних конференціях «Дні 

науки філософського факультету» КНУ імені Тараса Шевченка (2017, 2018, 

2019), ХV міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (2018), науково-

практичній конференції «Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія і 

практика» (2019). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднено у 

вигляді 9 публікацій: чотирьох статей, три з яких уміщені у фахових наукових 

виданнях України, одна – у закордонному періодичному виданні; п’ять тез, що 

опубліковані у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг роботи зумовлені темою, метою і завданнями 

дослідження. Повний обсяг дисертацій становить 252 сторінки (основна 

частина – 214 сторінок). Список використаних джерел становить 16 сторінок і 

включає 232 найменування, з яких 181 становлять джерела іноземними 

мовами (англійською, німецькою, російською). 
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РОЗДІЛ 1. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ ІДЕАЛІЗМ КАНТА В 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 

1.1. Поняття трансцендентального ідеалізму2 

У КЧР ми віднаходимо два експліцитних визначення поняття 

трансцендентального ідеалізму. Перше визначення Кант формулює у першій 

редакції розділу про паралогізми чистого розуму: 

«Трансцендентальний ідеалізм всіх явищ (Erscheinungen) означає вчення, 

згідно з яким всі явища повинні розглядатися як репрезентації3 

(Vorstellungen), а не як речі самі по собі (Dinge an sich); і, відповідно, простір 

та час є лише формами нашого споглядання (Anschauung), а не даними самими 

по собі визначеннями чи станами предметів як речей самих по собі» (Kant, 

1919, S. 744).  

 Це визначення підводить до протиставлення трансцендентального 

ідеалізму і трансцендентального реалізму – метафізичної парадигми, в рамцях 

якої, на думку Канта, мислили всі його попередники (Allison, 2004, p. 22-23): 

«Цьому ідеалізму протиставляється трансцендентальний реалізм, який 

розглядає час і простір як щось саме по собі (незалежно від нашої чуттєвості 

(Sinnlichkeit)) дане. Трансцендентальний реаліст уявляє собі зовнішні явища 

(коли йдеться про їхню дійсність (Wirklichkeit)) як речі самі по собі, які 

існують незалежно від нас та нашої чуттєвості, тобто поза нами у спосіб, 

відповідний чистим розсудовим поняттям (nach reinen Verstandesbegriffen 

außer uns wären)» (Kant, 1919, S. 744). 

                                                           
2 Окремі матеріали даного розділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний ідеалізм Канта у 

світлі сучасних досліджень» у 2017 році (Мельник, 2017b), а також в тезах доповіді «Двоаспектна 

інтерпретація Кантового трансцендентального ідеалізму» (Мельник, 2018а) на ХV міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців».   
3 Тут і надалі ми перекладаємо Кантове поняття Vorstellung саме через поняття репрезентація, а не уявлення. 

Для цього є 2 підстави: по-перше, тим самим ми зберігаємо зв'язок з латинським repraesentatio, якому Кант 

увідповіднює своє Vorstellung на позначення родового поняття для всього змісту пізнання (Kant, 1919, S. 333); 

по-друге, ми уникаємо конотації з поняттями уява та уявлення, які радше пасують до більш спеціального 

поняття Einbildung; утім, і для перекладу Einbildung (виображення) ми не використовуватимемо цих понять, 

взагалі максимально уникаючи їх вжитку при інтерпретації Кантового концептуального апарату, оскільки 

вони несуть у собі значне психологічне смислове навантаження, що є для нашого епістемологічного 

дослідження вкрай небажаним. Поняття уявлення ми вживаємо лише у психологістичних контекстах.  
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Друге визначення Кант формулює у розділі про антиномії чистого 

розуму в обох редакціях КЧР: 

«Всі предмети можливого для нас досвіду є не чим іншим, як явищами, тобто, 

репрезентаціями, які, так, як вони нами репрезентуються – як протяжні 

сутності чи ряди змін, – не мають самими собою влаштованого існування (an 

sich gegründete Existenz) поза нашим мисленням… Реаліст, у 

трансцендентальному сенсі (цього слова – М.В.) перетворює ці модифікації 

нашої чуттєвості на речі, що існують самі собою (an sich subsistierende Dinge), 

а відтак, він перетворює репрезентації на речі самі по собі» (Kant, 1919, S. 438-

439).  

В обох визначеннях йдеться про екстраполювання реалістичної 

настанови на суб’єктивні репрезентації; тобто, про догматичне визнання за 

суб’єктивними репрезентаціями самостійного, незалежного від суб’єктивних 

форм досвіду існування. Ця реалістична настанова, на думку Канта, містить у 

собі підступ, оскільки має за свій прямий наслідок емпіричний ідеалізм: 

мовляв, якщо ми визнаємо абсолютну реальність лише за предметами, до яких 

ми, як до наших репрезентацій, маємо безпосередній доступ, то у нас немає 

жодних підстав висновувати про реальність предметів, існування та 

властивості яких не залежать від суб’єктивності (тобто, від суб’єктивних форм 

досвіду). Отже, трансцендентальний реалізм є, насправді, прихованим 

скептицизмом стосовно існування об’єктивного, незалежного від суб’єкта, 

світу. 

Ці визначення є, на нашу думку, ключовими для послідовного 

входження до лабіринту складних інтерпретаційних та концептуальних 

проблем, пов’язаних з Кантової епістемологією. Видатний американський 

кантознавець Генрі Елісон на початку другого видання своєї відомої праці 

«Трансцендентальний ідеалізм Канта» (Allison, 2004) дає містке й водночас 

лаконічне визначення ядра проблематики, пов’язаної з Кантовим 

трансцендентальним ідеалізмом: 
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«Згідно з багатьма критиками трансцендентального ідеалізму це вчення є 

метафізичною теорією, яка стверджує непізнаваність «реального» (речей 

самих по собі) та зводить (relegates) пізнання до суто суб’єктивної царини 

репрезентацій (явищ). Таким чином він (трансцендентальний ідеалізм – В.М.) 

поєднує феноменалістичне, посутньо Беркліанське, розуміння того, що 

насправді має розум за зміст свого досвіду (what is actually experienced by the 

mind), а відтак, є пізнаваним, а саме – його (розуму – В.М.) власні 

репрезентації, з постулюванням додаткової множини сутностей, які, згідно з 

положеннями трансцендентального ідеалізму, є непізнаваними» (Allison, 

2004, p. 4). 

 Така інтерпретація змісту трансцендентального ідеалізму, на думку 

Елісона, дозволяє прослідкувати свої витоки ще до перших читачів КЧР – 

сучасників Канта. Йдеться, в першу чергу, про найбільш популярну, 

феноменалістичну інтерпретацію трансцендентального ідеалізму, яка була 

сформульована ще під впливом першої рецензії на КЧР: 

«Перша опублікована рецензія на КЧР (т.зв. Ґетінґенська рецензія), авторами 

якої є Й. Федер і К. Ґарве (1782 р.) закидала Кантові те, що він дотримується 

основної тези феноменалістичної концепції існування предметів у просторі 

Дж. Берклі4, згідно з якою ці останні є нашими суб’єктивними уявленнями. 

Утім, автори рецензії були далеко не єдиними, хто вважав Канта 

феноменалістом. Такий спосіб прочитання був настільки поширеним та 

впливовим, що став чимось самозрозумілим для наступних кількох поколінь 

читачів КЧР. Багато визначних постатей німецької післякантівської філософії 

(М. Мендельсон, Й. Ебергард, Й. Гаман, Ф. Якобі, Ґ. Фіхте, Й. Шелінґ) 

(Allison, 2004, p. 450; Vaihinger, 1922, 494-505) вважали феноменалістичне 

(суб’єктивістичне) прочитання Канта за безсумнівне та бачили в цьому 

основну підставу того, що Кант має бути «подоланий» (перевершений). Теза 

про те, що Кант залишається суб’єктивістом (феноменалістом) в питанні про 

                                                           
4 В сучасному українському філософському дискурсі іноді використовується інший варіант транслітерації 

імені британського філософа: Барклі (Панич, 2010). В даному дослідженні ми дотримуємось більш усталеного 

варіанту: Берклі. 
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природу явищ та репрезентацій, була найбільш потужним імпульсом для 

подальшого розвитку традиції німецького ідеалізму, як, власне, і продовжує 

бути предметом жвавих дискусій сучасних дослідників (Ameriks, 2003, p. 23-

25; Adickes, 1924, S. 14-19)» (Мельник, 2017b, с. 226-227). 

У 20 ст. найбільш впливовими постатями, завдяки яким ця 

інтерпретаційна настанова набула розповсюдження в сучасних кантознавчих 

дискурсах, були Пітер Стросон (Strawson, 1966) та Гарольд Причард (Prichard, 

1909).  

Так, Стросон першим виразно наголосив на прямому зв’язку між 

феноменом афектації – «впливу» зовнішніх предметів на суб’єкт, внаслідок 

чого цей останній отримує чуттєві враження (матерію досвіду)5 – та тезою 

трансцендентального ідеалізму. Стросон вважає, що поняття речі самої по собі 

вводиться Кантом для того, щоби продемонструвати, що емпіричні явища 

мають під собою об’єктивну підставу; відтак, матерія досвіду має суто 

зовнішній відносно суб’єкта характер, у той час, як її форма задається пізнання 

апріорними суб’єктивними структурами (Allison, 2004, p. 5). На думку 

Стросона, Кант змішує поняття фізичного об’єкта, який характеризується 

первинними властивостями, з поняттям ментальної репрезентації цього 

об’єкта, яка характеризується вторинними властивостями, що вона їх набуває, 

«входячи» у сферу суб’єктивності. Оскільки ж ментальні репрезентації мають 

інтуїтивний6 (просторово-часовий) характер, то Кант переносить просторово-

часове риштування (framework) у сферу суб’єктивності. Це, у свою чергу, 

призводить до суперечності, оскільки, відмовляючи речам самим по собі у 

просторово-часовій конституції Кант підважує сам механізм афектації, на 

                                                           
5 Докладніше про поняття та механізми афектації нам ітиметься у підрозділах 3.2 та 3.3. 
6 Поняття інтуїтивного ми використовуємо як синонім поняття споглядання. Для цього ми маємо три 

підстави. По-перше, в англомовній кантознавчій літературі німецький термін die Anschauung перекладається 

саме як intuition. По-друге, сам німецький термін є прямим перекладом латинського intuitio. По-третє, Кантова 

теорія апріорної чуттєвості стала ідейним фундаментом для однієї з ключових парадигм у філософії 

математики – інтуїціонізму Л. Брауера, а також більш широкого та поміркованого варіанту інтуїціонізму – 

математичного конструктивізму. Детальніше про цей останній мотив нам йтиметься у розділі 3 та, особливо, 

у розділі 4. 
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якому ґрунтується теза трансцендентального ідеалізму (Strawson, 1966, p. 57-

59, 256-262). 

Причард пропонує доволі тривіальний, однак від того не менш 

переконливий закид трансцендентальному ідеалізму. Йому йдеться про те, що 

теза трансцендентального ідеалізму є, насправді, нечіткою. Мовляв, Кант 

вагається між двома посутньо різними її формулюваннями: з одного боку 

стверджується, що суб’єкт може знати щось лише про речі, як вони йому 

з’являються; з іншого – що суб’єкт може знати щось лише про ті речі, які 

відносяться до класу явищ (Allison, 2004, p. 6; Prichard, 1909, p. 71-100). На 

думку Причарда, Кант спершу постає на першу позицію. Однак, порушення 

питання про апріорну конституцію явищ, визначену формами чуттєвості, 

збило Канта на манівці й змусило його ввести поняття речі самої по собі, яка є 

неґативним корелятом емпіричних, визначений у просторі та часі, явищ. 

Відтак, оскільки Кантові йдеться про специфічну множину предметів – явищ, 

– які лише й можуть бути предметами пізнання, але спосіб існування яких, при 

цьому, є відмінним від властивого способу існування, характерного для речей 

самих по собі, то сенс пізнання, на думку Причарда, викривлюється. Справді, 

пізнання, за визначенням, повинно стосуватися предметів, як вони є насправді, 

а не того, якими вони видаються. Тож, Причард закидає Кантові, що той 

жодним чином не подолав скептицизм Г’юма і Декарта, а, натомість, ще 

більше у ньому заплутався (Prichard, 1909, p. 78-79). 

Загалом, більшості сучасних інтерпретаторів Кантової теоретичної 

філософії притаманна спільна риса, яка сформувалася під потужним впливом 

Стросона. Ця риса полягає у спробах віднайти у КЧР цінне раціональне ядро, 

т.зв. трансцендентальні арґументи7, – і розвинути їх поза та незалежно від 

ключових положень трансцендентального ідеалізму, зміст якого здебільшого 

вважається суперечливим або, принаймні, надто темним для розуміння 

(Allison, 2004, p. 3-4).  

                                                           
7 Докладніше про специфіку трансцендентальної арґументації та про окремі трансцендентальні арґументи нам 

ітиметься у розділі 2.  
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Цій інтерпретаційній настанові слідує, зокрема, Пол Ґаєр – один з 

найбільш видатних кантознавців 20 ст. Для Ґаєра основний зміст Кантового 

ідеалізму полягає не у тезі про дуалізм речей самих по собі та явищ, з яких 

лише останні є пізнаваними завдяки суб’єктивним апріорним підставам 

досвіду, а у тезі про не-інтуїтивний (не-просторовий і не-темпоральний) 

характер речей самих по собі. Ґаєр вважає, що поняття речі самої по собі є 

непотрібним для Кантової трансцендентальної теорії досвіду, оскільки зміст 

останньої зводиться лише до визначення умов об’єктивності відносно даних у 

досвіді предметів, незалежно від питання про те, чи мають їхні феноменальні 

властивості більш фундаментальну основу у прихованих первинних 

властивостях речей самих по собі. Таким чином, американський кантознавець 

приписує Кантові позицію догматичного метафізика, який без достатніх на те 

підстав вводить примарне поняття предметів, властивості яких є 

недоступними для емпіричного досвіду (Allison, 2004, p. 7-9; Guyer, 1987, p. 

333-344). 

Феноменалістичній інтерпретації, яка за своїм змістом може також бути 

названа двооб’єктною, оскільки чітко розрізнює явище та річ саму по собі як 

різного типу об’єкти, пов’язані між собою механізмом афектації, протистоїть 

розроблена Г. Елісоном двоаспектна інтерпретація трансцендентального 

ідеалізму. Згідно із нею, розрізнення на явища та речі самі по собі слід 

розуміти не як онтологічне розрізнення двох типів об’єктів, а як 

епістемологічне розрізнення різних способів розгляду онтологічно одного і 

того самого об’єкта. При цьому, такий підхід має серйозні підстави у тексті 

КЧР: 

«У ряді пасажів КЧР Кант описує розрізнення явища та речі самої по собі не 

як відмінність між двома різними об’єктами, а як відмінність між двома 

способами розуміння одного і того ж об’єкта (Kant, 1919, S. 29, 34). Ґ. Праус у 

своїй праці «Кант і проблема речей самих по собі» зазначає, що у більшості 

випадків Кант використовує вираз «Dinge (Sachen, Objekte, Gegenstände) an 

sich selbst» частіше за скорочений вираз «Dinge an sich». Він вважає, що зворот 
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«an sich selbst» функціонує як прислівник і має на меті модифікацію 

імпліцитно доповнюваного дієслова «розглядати» (betrachten). З цього Праус 

робить висновок, що у зазначених формулюваннях терміна річ сама по собі 

йдеться про скорочення виразу «річ, що розглядається так, як вона є сама по 

собі» (thing considered as it is in itself) (Prauss, 1974, S. 14-15; Allison, 2004, p. 

52)» (Мельник, 2017b, с. 227). 

Теза про двоаспектний характер зазначеного розрізнення, а також прямо 

пов’язані з нею термінологічні тонкощі, тлумачиться дослідниками по-

різному8. Для цілей нашого дослідження ми розглядатимемо два маґістральні 

розгалуження двоаспектних інтерпретацій: епістемічну інтерпретацію, 

запропоновану Г. Елісоном (підрозділ 1.4) та метафізичну інтерпретацію, 

запропоновану британською дослідницею Ре Ленґтон (підрозділи 1.5, 1.6, 

1.7.2).  

Запропонований у цьому підрозділі нарис мав на меті ввести загальний 

контекст нашого дослідження проблематики трансцендентального ідеалізму у 

першому розділі. Справа у тому, що подальші розвідки, які стосуватимуться 

концептуального апарату Трансцендентальної дедукції категорій, мають за 

свою передумову тонкощі, пов’язані з дискусіями довкола ключових для тези 

трансцендентального ідеалізму понять – речі самої по собі та явища. 

Відповідно, далі у розділі ми більш детально маємо проаналізувати 

виокремлені ключові настанови – феноменалізм, двоаспектну епістемічну та 

двоаспектну метафізичну інтерпретації трансцендентального ідеалізму. 

                                                           
8 «Є певна двозначність (an ambiguity) в понятті розуміння чогось як такого, що є саме по собі (in the notion of 

the consideration of something as it is in itself)… З одного боку, можна вважати, що розуміти щось як таке, що є 

саме по собі означає розглядати його як таке, що існує саме по собі, як ноуменальна субстанція (substantia 

noumenon), наділена внутрішніми властивостями, як вважає Ленґтон. З іншого боку, можна розуміти це у сенсі 

розгляду чогось незалежно від його епістемічного стосунку (epistemic relation) до людської чуттєвості та її 

засад (conditions). Ми можемо назвати перше онтологічним, а друге – епістемологічним змістом розуміння 

чогось, як такого, що є саме по собі» (Allison, 2004, p. 52).    
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1.2. Особливості феноменалістичних інтерпретацій трансцендентального 

ідеалізму9 

Радикально критичну позицію П. Стросона та П. Ґаєра стосовно цінності 

трансцендентального ідеалізму для Кантової епістемології, легко зрозуміти з 

огляду на апорії, які виникають у зв’язку з двооб’єктним, феноменалістичним  

розумінням співвідношення явищ та речей самих по собі. Ядром цих апорій є 

Кантове поняття афектації:   

«Для будь-яких дебатів довкола Кантового трансцендентального ідеалізму 

значливою є відома теза Ф. Якобі: «Без речі самої по собі, як передумови, я не 

можу увійти до критичної системи; але за цієї передумови я не можу 

залишитися в ній» (Jakobi, 1812, S. 304). У цьому пасажі Якобі відсилає до 

цілого кола серйозних проблем Кантового ідеалізму, які центруються довкола 

поняття афектації» (Мельник, 2017b, с. 227). 

 Зміст зазначених апорій розкривається у колізії двох тез, що їх Кант 

формулює стосовно природи речей самих по собі: 

«Стосовно речей самих по собі Кант висуває дві наступні тези: а) існують речі 

самі по собі; б) ми нічого не можемо знати про речі самі по собі. Загалом 

кажучи, ці тези не є суперечливими. Утім, для строгого текстуального 

підходу, характерного для феноменалістичних інтерпретацій, напруження 

між ними є достатнім для того, щоби ставити під сумнів намір Канта 

стверджувати саме існування речей самих по собі. Кант, мовляв, має на увазі 

дещо інше, а саме те, що: а) речі самі по собі не є визначеними у просторі та 

часі; б) речі самі по собі кавзально афіціюють (causally affect) нас (Ameriks, 

2003, p. 29-30; Hogan, 2009, p. 50-51). Тобто, йдеться про якимось чином 

висновлені властивості речей самих по собі» (Мельник, 2017b, с. 227).  

Варто зауважити, що, строго кажучи, характеризуючи речі самі по собі 

як не-споглядальні, або, у термінах першої редакції КЧР, не-просторові, ми 

                                                           
9 Окремі матеріали даного розділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний ідеалізм Канта у 

світлі сучасних досліджень» у 2017 році (Мельник, 2017b). 
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нічого не висловлюємо про них позитивно; а будь-яке неґативне визначення 

не може, за Кантом, вважатися знанням; таким чином, стверджуючи про речі 

самі по собі, що вони є не-просторовими, ми не претендуємо на певне знання 

про них: «…якщо висловлюється про те, чим об’єкт не є, без того, щоби 

сказати, що в ньому міститься, це не є власне пізнанням» (Kant, 1919, S. 163). 

Але, що стосується поняття афектації, як воно тлумачиться у феноменалізмі 

– тобто, за аналогією з кавзацією, – його застосування до речей самих по собі, 

маючи позитивний характер, вже претендує на статус знання:  

«Однак, теза про афектацію претендує на те, щоби бути таким позитивним 

знанням. Відтак, багато дослідників Канта, як ранніх, так і сучасних, вважають 

Кантову філософію непослідовною. Він, мовляв, стверджує, що ми не можемо 

знати про речі самі по собі те, що сам Кант стверджує стосовно них. Тобто, 

що речі самі по собі є «причиною» чуттєвих сприйняттів (der sinnlichen 

Empfindungen)» (Мельник, 2017b, с. 227). 

У зв’язку з подібним тлумаченням механізму афектації порушується 

проблема більш глибокого характеру. В інтерпретації Ганса Файгінґера 

(Vaihinger, 1922) ця проблема буде чітко та виразно сформульована як 

проблема «подвійної афектації», що ми її докладно розглянемо у розділі 3. 

Однак, попередньо зміст цієї проблеми формулює вже Ф. Якобі:  

«Дискусії з приводу цього утруднення відштовхуються від ще одного 

класичного закиду Якобі. Він звертає увагу на Кантове визначення чуттєвості 

як «здатності отримувати репрезентації у той спосіб, яким предмети досвіду 

афіціюють нас» (Kant, 1919, S. 86; Eisler, 1984, S. 473) і порушує наступне 

питання: чим є ті предмети, які нас афіціюють, а) явищами або б) речами 

самими по собі? Вони не можуть бути речами самими по собі, оскільки це 

передбачало би застосування до них категорії кавзальності, а категорії без 

форм споглядання є «позбавленими сенсу та змістовно порожніми» (Kant, 

1919, S. 272). Оскільки ж речі самі по собі не є визначеними у формах 

споглядання, будь-яка мова про них у термінах категорії кавзальності 

позбавлена сенсу. Предмети, що нас афіціюють, не можуть бути також і 
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явищами, бо передбачається, що явища існують лише як елементи досвіду, як 

наслідок отриманих ззовні вражень. Тобто, явища, згідно з цією 

термінологією, самі мають бути «наслідком», а не «причиною». З цих 

міркувань Якобі робить висновок про непослідовність Кантової системи, 

цілком суголосний висновку визначного кантознавця 19 ст. Г. Файгінґера 

(Jakobi, 1812, S. 291-310; Vaihinger, 1922, S. 35-55)» (Мельник, 2017b, с. 227-

228). 

Сучасний представник традиції аналітичного кантознавства Джеймс ван 

Клеве пропонує пом’якшену інтерпретацію питання про можливість 

застосовування категорії причиновості (кавзальності) до речей самих по собі, 

частково відводячи силу критики Якобі. Він робить посилання на релевантний 

текст з КЧР у своїй книзі «Проблеми Кантової філософії» (“Problems from 

Kant”) (Van Cleve, 1999, p. 137-138), який надає ваги його позиції:  

«…категорії не обмежені в мисленні умовами нашого чуттєвого споглядання, 

вони мають, натомість, необмежений реґіон застосування, і лише пізнання 

предметів нашого досвіду вимагає споглядання; за умови відсутності 

останнього, мислення про предмети все ще може мати істинні та корисні 

наслідки для користування розумом» (Kant, 1919, S. 175).  

Тобто, цілком виправданим є припущення, що категорії є достатньою 

підставою для формулювання висловлювання про будь-який предмет досвіду. 

І це, насправді, є цілком суголосним з ключовими положеннями Кантової 

епістемології:  

«Власне кажучи, цього неможливо уникнути, оскільки категорії є найбільш 

засадничими поняттями, що конституюють поняття предмета взагалі. Наше 

розуміння предметного характеру предметів досвіду не виходить за межі 

категоріального мислення, а отже, концептуальна схема досвіду змушує нас 

до використання категорій в усіх контекстах, які мають на увазі предметність. 

Наше мова про речі самі по собі – це приклад до-теоретичного (такого, що 

передую позитивному науковому пізнанню предметів) застосування 
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категоріального мислення (Van Cleve, 1999, p. 135-140)» (Мельник, 2017b,        

с. 228).  

 Однак, врахування цього нюансу, звісно, не знімає проблеми, пов’язаної 

з поняттям афектації в рамцях двооб’єктної феноменалістичної інтерпретації 

цього поняття. Таким чином, ми маємо визнати, що пропозиція Ван Клеве 

зводиться лише до пропозиції розуміти кавзальний характер афектації лише за 

аналогією. А сам механізм афектації відносити лише на сторону явищ, а не 

речей самих по собі. За такої інтерпретації, звісно, залишається нерозв’язною 

проблема джерела отримання суб’єктом перцепцій. Однак, зняття напруження 

між двома видами афектації та визнання емпіричних явищ єдино можливою 

основою афіціювання є, на наш погляд, вірним шляхом для вирішення апорії 

афектації. Саме цим шляхом ми пройдемо у розділах 3 та 4. 

1.3. Загальні підстави для двоаспектних інтерпретацій 

трансцендентального ідеалізму10 

Феноменалістична інтерпретація трансцендентального ідеалізму була 

найбільш впливовою як серед перших читачів КЧР, так і серед сучасних англо-

американських дослідників, які знаходилися під впливом Г. Причарда і                        

П. Стросона. Це вважалося достатньою підставою для того, щоби вважати 

безсумнівним той факт, що Кантова теоретична філософія, наскільки вона 

ґрунтується на принципах трансцендентального ідеалізму, є непослідовною.  

В континентальній традиції, зокрема в марбурзькому неокантіанстві та 

феноменології, дослідження філософії Канта наприкінці 19 ст. та початку 20 

ст. йшло іншим шляхом, спрямованим на рецепцію та послідовну 

реінтерпретацію Кантового ідеалізму зі збереженням принципів 

трансценденталізму (для нашого дослідження мають вагу постаті Г. Когена 

(Cohen, 1885) та Е. Гусерля (Husserl, 1939; Kern, 1964). Розуміння змісту 

                                                           
10 Окремі матеріали даного розділу були опубліковані в тезах доповіді «Двоаспектна інтерпретація Кантового 

трансцендентального ідеалізму» (Мельник, 2018а) на ХV міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців».   
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трансценденталізму, при цьому, по-іншому розставляє акценти: йдеться не 

стільки про співвідношення речей самих по собі та явищ в рамцях онтологічної 

моделі, скільки про співвідношення апріорних суб’єктивних засад і предметів 

досвіду. Ця настанова є цілком суголосною Кантовому визначенню поняття 

трансцендентального:       

«Трансцендентальним є пізнання можливості застосування апріорного (des 

Apriorischen) до досвіду, а також значливості (цього апріорного – В.М.) для 

досвіду та його предметів. Трансцендентальним є також все, що стосується 

підстав можливого досвіду, передумов, які логічно передують досвіду» 

(Eisler, 1984, S. 538). 

Окремі представники аналітичної традиції кантознавства також 

підхопили цю настанову, розробивши потужну модель інтерпретації 

Кантового трансцендентального ідеалізму – двоаспектну (“two-aspect” 

(Allison, 2004, p. 16)), напротивагу двооб’єктній феноменалістичній, 

інтерпретацію: 

«У 70-х роках 20 ст. група дослідників, подекуди у прямій опозиції до 

Стросона, розробила не-феноменалістичне, антиметафізичне прочитання 

трансцендентального ідеалізму – так звану двоаспектну інтерпретацію (серед 

них – Г. Елісон (Allison, 1973; 1976; 2004), Ґ. Берд (Bird, 1973), Ґ. Праус (Prauss, 

1974)). Ці дослідники розглядають класичні проблеми феноменалізму 

(особливо, проблему емпіричної афектації) як доказ того, що від самого 

початку позиція Канта була неправильно інтерпретована. Вони прагнули 

врятувати трансцендентальний ідеалізм від того, що вони вважали 

неконструктивним інтерпретаційним підходом, захистити від критиків його 

філософську та логічну послідовність і продемонструвати, напротивагу 

Стросону, що основні арґументи КЧР засновуються саме на тезах 

трансцендентального ідеалізму» (Мельник, 2018a, с. 56).  

Ключова теза двоаспектних інтерпретацій полягає у тому, що річ сама 

по собі та явище немає сенсу розглядати як два типи об’єктів, що існують 

незалежно одне від одного та мають цілком своєрідну реальність: речі самі по 
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собі – самостійну реальність, описувану первинними властивостями, а явища 

– визначену суб’єктивністю реальність, описувану вторинними 

властивостями. Розуміти розрізнення речей самих по собі та явищ у такий 

спосіб означає апріорі задавати такі умови задачі, які неминуче призводять до 

суперечності. Отже, звинувачення на адресу Канта в непослідовності його 

ідеалістичної теорії означають радше невірну інтерпретаційну настанову 

феноменалізму, аніж суперечливість Кантової позиції (Allison, 2004, p. 11-19). 

Замість двооб’єктної інтерпретації пропонується розглядати річ саму по 

собі та явище як два різні аспекти одного і того ж об’єкта, онтологічний статус 

та спосіб існування якого залишається за дужками (Allison, 2004, p.16). Кожен 

з аспектів виявляє себе у стосунку до різних диспозицій суб’єкта відносно 

об’єкта пізнання (Prauss, 1974, p. 113-115). 

На користь такої інтерпретаційної настанови віднаходимо два 

підтвердження у тексті КЧР:  

1) «...одні й ті самі об’єкти можуть розглядатися у двох різних перспективах: з 

одного боку, як об’єкти чуття і розсуду в рамцях досвіду, а з іншого боку – 

як об'єкти, що мисляться самі по собі (die man bloß denkt), відносно 

ізольованого розуму, що прагне вийти за межі будь-якого досвіду (für die 

isolierte und über Erfahrungsgrenze hinausstrebende Vernunft)» (Kant, 1919,              

S. 29). 

2) «... слід зазначити, що навіть якщо ми не можемо пізнати об’єкти як речі самі 

по собі, ми, принаймні, з необхідністю маємо можливість мислити про них як 

про речі самі по собі» (Kant, 1919, S. 34).  

Окрім того, в одній з приміток у передмові до другого видання КЧР Кант 

прямо каже про подвійну точку зору (das doppelte Gesichtspunkt), яка дозволяє 

зберегти суголосність принципам чистого розуму в контексті мови про речі 

самі по собі у їх відмінності від явищ; однак, якщо розглядати цю відмінність 

з однієї точки зору, ми впадаємо у суперечність (Kant, 1919, S. 29). Все це дає 

серйозні підстави вважати двоаспектну інтерпретацію трансцендентального 

ідеалізму більш слушним способом прочитання КЧР. Утім, як ми побачимо 
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далі (підрозділ 1.8 і далі розділи 3 та 4), феноменалізм не є несумісним з 

двоаспектним підходом. І ми шукатимемо шляхи вирішення парадоксів 

трансцендентального ідеалізму й трансцендентальної дедукції категорій саме 

у синтезі цих двох позицій. 

Як вже було зазначено вище, у підрозділі 1.1, двоаспектна інтерпретація 

має два основні підвиди: епістемічну та метафізичну інтерпретації. До їх 

детального розгляду ми наразі і переходимо.     

1.4. Епістемічна інтерпретація Генрі Елісона 

1.4.1. Ключові тези епістемічної інтерпретації Генрі Елісона11 

Епістемічна двоаспектна інтерпретація трансцендентального ідеалізму 

була розроблена Г. Елісоном (Allison, 1976, 1983), Ґ. Праусом (Prauss, 1974) та 

Ґ. Бердом (1973). Нас, в першу чергу, цікавлять основний зміст та ключові тези 

цієї інтерпретації. Тож, не вдаючись у тонкощі відмінностей між різними 

варіантами епістемічного прочитання, ми зосередимось на огляді теорії 

найбільш авторитетного та визначного представника цього напрямку –                  

Генрі Елісона, – спираючись, при цьому, на друге видання його 

фундаментальної праці «Трансцендентальний ідеалізм Канта» (Allison, 2004). 

Позиція Елісона кшталтується в опозиції до поглядів, з одного боку 

емпіриків, з іншого боку – раціоналістів. При цьому до числа останніх 

американський кантознавець зараховує також Стросона та Ґаєра (Allison, 2004, 

p. 15). Справа у тому, що як емпірики, так і раціоналісти редукують пізнання 

до дії механізмів однієї з, у термінах Канта, пізнавальних здатностей – 

чуттєвості (рецептивності) або розсуду (спонтанності).  

Перший варіант – редукція пізнання до механізмів чуттєвості – 

характеризує позицію емпіризму, який виходить з пресуппозиції даності 

предметів у досвіді таким чином, яким вони є самі по собі. У такому випадку, 

                                                           
11 Окремі матеріали даного розділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний ідеалізм Канта у 

світлі сучасних досліджень» у 2017 році (Мельник, 2017b). 



45 
 

властива функція розсуду нівелюється, оскільки зводиться лише до 

«привнесення концептуальних ясності та дистинкцій у нечіткі репрезентації 

чуттєвості» (Allison, 2004, p. 15); тобто, виконує другорядну функцію відносно 

готових, даних у чуттєвості репрезентацій. Однак Кантові, власне, йдеться про 

те, що спонтанність розсуду відіграє конститутивну роль; а саме, приймає 

участь у конституюванні даних у досвіді репрезентацій. 

Другий варіант – редукція пізнання до аналітичної роботи розсуду над 

«сирими» даними чуттєвості – характеризує позицію раціоналізму та 

феноменалізму. У такому випадку заперечується самостійна епістемологічна 

значливість чуттєвості; рецептивність зводиться до здатності отримувати 

чуттєві враження, які далі «обчислює» розсуд. Прямим наслідком такої 

настанови є суб’єктивація чуттєвості, що виключає можливість казати про 

щось, типу Кантових «об’єктивних репрезентацій» (Kant, 1919, S. 333); більш 

детально про умови можливості об’єктивно значливих репрезентацій нам 

ітиметься у розділі 3. Будь-які репрезентації, оскільки вони є чуттєвими, 

виявляються лише суб’єктивними, випадковими, залежними від конкретних 

обставин набуття перцептивного досвіду. Таким чином, відмовляючи 

чуттєвості у функції конституювання об’єктивності, ми підважуємо тезу про 

об’єктивність пізнання взагалі (Allison, 2004, p. 15-16). 

Єдино можливим виходом із ситуації видається така інтерпретація 

трансцендентального ідеалізму, яка, цілком у згоді з буквою і духом КЧР, 

розглядає як розсуд, так і чуттєвість як рівноцінні фактори об’єктивності 

пізнання. Елісон пропонує таку інтерпретацію, і її ключовим елементом є 

поняття епістемічної умови. 

Поняття епістемічної умови Елісон визначає наступним чином:  

«…необхідна умова репрезентації об’єктів, тобто, умова, без якої наші 

репрезентації не мали би стосунку до обєктів, або, що еквівалентно, не мали 

би об’єктивної реальності. Як така, вона (епістемічна умова – В.М.) може бути 
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також названа «об’єктивовчою умовою», оскільки вона реалізує об’єктивовчу 

функцію» (Allison, 2004, p. 11). 

Цим визначенням Елісон ідентифікує контекст своєї інтерпретації 

трансцендентального ідеалізму – епістемологічний контекст, на відміну від 

психологічного та онтологічного. Відповідно, епістемічна умова відрізняється 

від психологічної та онтологічної – від першої своєю об’єктивовчою 

функцією, від другої – своїм, зрештою, суб’єктивним характером. Саме у цей 

момент стає повною мірою зрозумілим зміст парадоксу трансцендентального 

ідеалізму: обґрунтувати об’єктивність знання на суб’єктивних засадах12 

(Allison, 2004, p. 11-12). Відтак, епістемічна умова – це не просто інструмент, 

посередник між суб’єктом та об’єктом. Епістемічна умова – це підстава, на 

якій об’єкт може бути репрезентованим властивим для нього способом. Отже, 

коли нам йдеться про явища, ми говоримо про клас об’єктів, для 

репрезентування яких властивою епістемічною умовою є простір та час. Коли 

ж нам ідеться про речі самі по собі, то ми маємо на увазі клас об’єктів, 

достатньою підставою репрезентування яких є форми розсуду (судження і 

поняття). При цьому очевидно, що клас явищ підпорядковується більш 

широкому класу речей самих по собі: явища можуть також розглядатися як 

речі самі по собі, оскільки їх можна розглядати абстраговано від форм 

споглядання, як предмети суто аналітичного, не-інтуїтивного пізнання. Однак, 

не всі речі самі по собі можуть розглядатися як явища.  

Ці міркування увиразнюють специфіку Елісонового розуміння 

дискурсивного (людського) інтелекту, який поєднує в собі як розсудовий, так 

і споглядальний фактори пізнання: 

«Е є епістемічною умовою предметів типу К, якщо і тільки якщо пізнання 

предметів типу К з необхідністю вимагає їх репрезентації за допомогою Е. 

Деякі з наших епістемічних умов є наслідком того загального факту, що наш 

інтелект має дискурсивний характер (структурно визначений категоріями), а 

                                                           
12 Це, власне, є одним з ключових питань також і нашого дослідження, відповідь на яке ми пропонуємо у 

розділі 4. 
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деякі – того більш специфічного факту, що ми пізнаємо предмети, дані нам у 

просторі та часі. Репрезентація предметів за допомогою категорій є 

епістемічною умовою будь-якого дискурсивного інтелекту, тобто такого, що 

концептуалізує предмети, дані пасивно як чуттєві споглядання. Відтак, 

простір та час є епістемічними умовами просторово-часового дискурсивного 

інтелекту, в той час, як категорії є епістемічними умовами дискурсивного 

пізнання взагалі. Будь-який дискурсивний інтелект має концептуалізувати 

предмети споглядання, послуговуючись категоріями, байдуже, чи є ці 

предмети визначеними у просторі та часі, чи в якій-небудь іншій формі 

чуттєвості (іншій епістемічні умові) (Allison, 2004, p. 11-19)». 

Отже, Елісонове поняття епістемічної умови як такого інструмента, 

який дозволяє коректно репрезентувати предмети досвіду, захищає Канта від 

закидів з боку Ґ. Геґеля та Г. Причарда: обидва проводять паралель між 

Кантовими формами чуттєвості та рідинами, які спотворюють споглядання 

занурених у них предметів (Hegel, 1989, S. 68-69; Prichard, 1909, p. 78-79). 

Окрім того, Елісон пропонує справді потужну, логічно послідовну та 

суголосну тексту й духу КЧР інтерпретаційну модель трансцендентального 

ідеалізму. В розділах 3 та 4 ми здебільшого будемо спиратися на ключові тези 

Елісона. Однак, американський кантознавець не уникнув критики, при чому 

деякі із закидів справді є дуже слушними. Про це нам і йтиметься у наступних 

підрозділах.   

1.4.2. Закиди про тавтологічність та тривіальність висновків Елісона 

щодо змісту поняття речі самої по собі 

Деякі дослідники стверджують (серед них – П. Ґаєр (Guyer, 1987) та                  

Р. Ленґтон (Langton,1998)), що Елісонова інтерпретація тези про не-

інтуїтивний (невизначений у формах споглядання) характер речей самих по 

собі, а також тези про те, що вони є непізнаваними, є не більше, ніж 

тавтологією, тривіальним логічним наслідком дефініції поняття речі самої по 

собі (див. також: Aquila, 1983, p. 90; Van Cleve, 1999, p. 4).  
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Ленґтон наприклад арґументує в наступний спосіб: мовляв, якщо ми 

інтерпретуємо річ саму по собі як об’єкт, наскільки він розглядається 

незалежно від людський коґнітивних здатностей (форм споглядання) до його 

пізнання, то теза про те, що він є непізнаваним, є тривіальним висновком з 

дефініції поняття речі самої по собі (Langton, 1998, p. 9-10). 

На цей закид Елісон відповів у другому виданні своєї праці 

«Трансцендентальний ідеалізм Канта» (Allison, 2004). Ключова теза його 

відповіді полягає у тому, що теза про не-споглядальний характер речей самих 

по собі є висновком з факту розрізнення речі самої по собі та явища. А це 

розрізнення, у свою чергу, зовсім не є тривіальним. Проблема, мовляв, у тому, 

що Ленґтон розуміє співвідношення речі самої по собі та явища таким же 

чином, як його розуміють феноменалісти, а саме, на підставі кавзальної моделі 

афектації. Утім, якщо слідувати тій вимозі, що форми споглядання є умовами 

об’єктивного пізнання, то така пояснювальна модель є відверто хибною. І 

основою цієї хиби є невірне розуміння Кантової тези про дискурсивність 

людського інтелекту, який поєднує як суто інтелектуальну, так і споглядальну 

компоненти (Allison, 2004, p. 18-19). Відповідно, навіть коли ми розглядаємо 

речі у їх модусі «буття самого по собі», ми розглядаємо їх у стосунку до 

дискурсивного інтелекту, нехай і не беручи до розгляду форми споглядання. 

Йдеться про те, що форми споглядання в будь-якому разі неявно маються на 

увазі, а значить дискурсивний людський інтелект принципово відрізняється 

від такого інтелекту, який би керувався лише чистими розсудовими формами, 

а не лише за ступенем ясності (Allison, 2004, p. 17).  

Арґументи Елісона можна увиразнити за допомогою ряду тез. 

Визначення поняття речі самої по собі можемо сформулювати таким чином: 

(Засновок 1) Речі самі по собі є x (мають характер або властивість x) 

якщо, і тільки якщо об'єкти дискурсивного пізнання як такого (as such) 

є x. 
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Тезу (висновок) про не-споглядальний характер речі самої по собі Елісон 

формулює таким чином: 

(Висновок) ~ (Речі самі по собі визначені формами споглядання); тобто, 

«невірно, що речі самі по собі визначені відповідно до форм 

споглядання». 

Можна побачити, що для виведення (Висновку) з (Засновку 1) нам 

потрібен додатковий засновок: 

(Засновок 2) ~ (Об'єкти, які розглядаються як об'єкти дискурсивного 

пізнання як такого, визначені формами споглядання); тобто, «невірно, 

що об'єкти, які розглядаються як об'єкти дискурсивного пізнання як 

такого, є просторовими». 

Отже, теза про не-споглядальний характер речі самої по собі не слідує 

прямо з її дефініції. Ця теза є дедуктивним висновком, ключовим засновком 

якого є розрізнення двох типів інтелекту – дискурсивного як такого та 

дискурсивно-споглядального, – а також визначення кожного з них як такого, 

що вимагає для здійснення пізнавальної активності тієї чи іншої епістемічної 

умови. Тож, інтерпретація Елісоном поняття речі самої по собі в жодному разі 

не є тавтологічною, позаяк вводить додатковий, доволі сильний засновок про 

можливість мислити об’єкти поза тими їх властивостями, яких вони 

набувають, будучи предметами споглядань (Allison, 2004, p. 18-19). 

Строго кажучи, на нашу думку, Елісон не вигадує тут нічого нового, 

оскільки повторює ключові Кантові тези стосовно поняття ноумену, яке має 

суто неґативний характер (тобто, нічого не стверджує про свій предмет). 

Відмінність можна побачити, хіба що, у тому, що Елісон дещо пом’якшує 

радикальне заперечення Кантом будь-якої змістовності у понятті ноумена, 

припускаючи, що шляхом неґативних визначень ми, все-таки, дещо можемо 
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висловити про річ саму по собі, а отже, вона не є принципово недоступною для 

нашого пізнання13.  

1.4.3. Закид Гоука Робінсона про імпліцитно наявну в концепції 

епістемічних умов Елісона позицію трансцендентального реалізму  

Г. Робінсон у своїй статті «Дві точки зору на явища та речі самі по собі» 

(Robinson, 1994) висунув загального характеру заперечення стосовно 

Елісонового поняття епістемічної умови, а саме: якщо форми споглядання є 

епістемічними умовами репрезентування об'єкта, то лише об’єктивний 

характер репрезентації (тобто, те, що сама репрезентація є об’єктом, а не 

чимось відмінним від об’єкта) може обґрунтувати її змістовність. Отже, у 

твердженнях типу «об'єкти як явища» та «об’єкти, розглянуті відповідно до 

наших епістемічних умов» модифікації «як явища» та «розглянуті відповідно 

до наших епістемічних умов» є зайвими. Якщо простір є епістемічною умовою 

зовнішніх відносно нас предметів, то це означає, що об'єкти, які ми пізнаємо, 

мають безумовно просторовий характер. Твердження про те, що об'єкти є 

просторовими внаслідок наявної епістемічної умови – простору, – імплікує, 

що або 1)  ці об'єкти існують в силу наших уявлень про них (що повертає нас 

до феноменалізму), або 2) вони мають просторовий характер лише в силу 

нашого уявлення про них, але не є просторовими у якийсь інший спосіб, поза 

стосунком до суб’єктивних форм репрезентації. В останньому випадку ми не 

пізнаємо їх, репрезентуючи як просторові, а лише невірно репрезентуємо їх 

(we are misrepresenting them) (Robinson, 1994, p. 420-422). 

Власне, неважко захистити позицію Елісона від подібного закиду. 

Американський кантознавець чітко каже на сторінках «Трансцендентального 

ідеалізму Канта» (Allison, 2004, p. 27-34), що подібного роду заперечення 

містять імпліцитне припущення, що теза про емпіричні об'єкти як просторові 

є вірною незалежно від перспективи їх розгляду. Послуговуючись лексиконом 

                                                           
13 Утім, залишається питання про те, чи є поняття ноумену та речі самої по собі тотожними. Про це нам 

ітиметься у розділі 4.    
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Елісона, можемо сказати, що закид Робінсона базується на пресуппозиції тези 

трансцендентального реалізму. Згідно з Елісоновою інтерпретацією, логічна 

послідовність та несуперечливість трансцендентального ідеалізму може бути 

гарантована лише якщо послідовно проводити ту тезу, що немає жодного 

сенсу запитувати про те, у який спосіб об'єкти існують або можуть існувати 

незалежно від будь-якої точки зору.  

1.4.4. Роль операції абстрагування від епістемічних умов у міркуванні про 

характер речей самих по собі 

Один впливовий закид, що його запропонував Джеймс ван Клеве (Van 

Cleve, 1999), зосереджується на ролі, яку відіграє операція абстрагування від 

епістемічних умов пізнання – форм простору та часу – в інтерпретації Елісона. 

Ван Клеве формулює його дещо жартома: 

«Як це можливо, щоби властивості речі змінювалися залежно від того, як вона 

розглядається? Друкуючи ці слова, я маю взуття на ногах. Але розгляньте 

мене окремо від мого взуття: чи буду я босим? Я схильний відповісти «ні»: 

розглядайте мене як завгодно, але я не буду босим» (Van Cleve, 1999, р. 8). 

Ми можемо переформулювати цей арґумент наступним чином: якщо 

деякий об'єкт розглядається як предмет пізнання, визначеного 

споглядальними епістемічними умовами, то, коли ми підносимось до більш 

загальної перспективи, в якій цей об’єкт розглядається як об'єкт 

дискурсивного пізнання взагалі, ми не повинні казати, що він об’єкт є 

невизначеним у формах споглядання. Ми просто не повинні виносити 

судження про те, чи є він взагалі визначеним у формах споглядання. Якщо 

звернутися до прикладу П. Ґаєра, коли ми розглядаємо кандидатів на роботу, 

ми можемо захотіти проігнорувати або абстрагуватися від їх статі. При цьому 

ми не будемо виносити судження про те, чи належать вони до якоїсь статі 

взагалі, а лише будемо утримуватися від уявлення про них як таких, що 

належать до певної статі (Guyer, 1987, p. 337-338). 
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Відтак, висловлювання Канта про речі самі по собі можливо 

інтерпретувати одним із двох способів: 

(1) Речі самі по собі є невизначеними у формах споглядання 

(непросторовими і нетемпоральними). 

(2) Речі самі по собі не є визначеними у формах споглядання (не є 

просторовими і темпоральними). 

Строго кажучи, ці два твердження не є логічно еквівалентними, хоча в 

обох, так чи інакше, стверджується, що речі самі по собі не є просторово-

часовими.  

У першому, яке за своєю формою є нескінченним судженням (Kant, 

1919, S. 123-124), стверджується щось позитивно про річ саму по собі, а саме, 

що вона є невизначеною у формах споглядання; відповідно, вона принципово, 

за визначенням, не може бути репрезентована у цих формах. Однак, водночас, 

стверджується, що річ сама по собі є якимось чином визначеною, а саме, за 

допомогою певної множини предикатів, з яких виключаються предикати 

просторовий і темпоральний. 

У другому, лише накладається обмеження на спосіб розгляду речі самої 

по собі. При цьому, нічого не стверджується про те, чим є річ сама по собі та 

чи може вона бути взагалі якимось чином (за допомогою якихось предикатів) 

визначеною.   

Отже, оскільки про речі самі по собі йдеться як про об'єкти, тематизовані 

в певній перспективі, ми можемо, з урахуванням особливостей Елісонової 

епістемічної інтерпретації, переформулювати твердження (1) та (2) наступним 

чином: 

(1*) Об'єкти, які розглядаються як предмети дискурсивного пізнання як 

такого, є непросторовими. 
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(2*) ~ (Об'єкти, які розглядаються як предмети дискурсивного пізнання як 

такого, є просторовими); тобто, невірно, що об'єкти, які розглядаються як 

об'єкти дискурсивного пізнання як такого, є просторовими.  

Деякі критики Елісона (Guyer, 1987, p. 336-344; Van Cleve, 1999, p. 8, 

146-150) виходять з пресуппозиції тез (1) та (1*). Наприклад, Ґаєр, у прямій 

опозиції до Елісона, прямо каже про те, що Кант, нібито, чітко стверджує, що 

речі самі по собі є не-просторовими й не-темпоральними: 

«Так чи інакше, заперечення того, що Кант постулює другу множину обєктів 

у доповнення до звичного вмісту (furniture14) світу, або того, що він лише 

прагне розрізнити різні поняття про одну і ту саму реальність – з одного боку 

поняття про об’єкти, що мають просторові й часові властивості, а з іншого – 

поняття про об’єкти, що їх не мають; отже, заперечення цього не має ваги (of 

a little avail) з огляду на чіткі заяви Канта про те, що речі самі по собі є не-

просторовими та не-темпоральними»  (Guyer, 1987, p. 334). 

Звідси Ґаєр розвиває критику Елісонової інтерпретації. Остання, на 

думку Ґаєра, грішить підміною понять: з мови про поняття речі самої по собі 

(тобто, абстракції об’єкта, зі змісту якого виключаються предикати 

просторовості й темпоральності) робиться висновок про відсутність 

відповідних властивостей у самих об’єктів, що є референтами поняття речей 

самих по собі. Такий висновок, за словами Ґаєра, так само є невірним, як і 

висновок про те, що кандидат на посаду, оскільки він або вона розглядається 

абстраговано від його або її статі в рамцях неупередженого конкурсу, також 

сам по собі не є ані чоловіком, ані жінкою (Guyer, 1987, p. 337-338). 

Однак, ми маємо вказати на те, що подібний закид не може вважатися 

слушним, оскільки в ньому ігнорується важлива теза інтерпретації Елісона. А 

саме, що жодної речі самої по собі, про властивості якої можна зробити 

висновок, не існує. Тобто, не існує жодного об’єкта, існування та характер 

                                                           
14 Тут наявна гра слів, оскільки в попередньому абзаці Ґаєр наводить приклади з меблями, а тут, відповідно 

до контексту, говорить про всю множину об’єктів світу, безпосередньо доступних суб’єкту.  
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якого могли би вважатися незалежними від перспективи його розгляду. 

Точніше, мова про такий об’єкт є беззмістовною, оскільки вона завжди 

диктується тією чи іншою епістемічною умовою. Справа у тому, що Елісон 

більш радикально приймає тезу трансцендентального ідеалізму, не 

допускаючи можливості змістовно говорити про предмети поза їх стосунком 

до суб’єктивних епістемічних умов. Таким чином, річ сама по собі для нього є 

предметом дискурсивного інтелекту, а не об’єктом, що має абсолютну 

реальність. Відповідно, на думку Елісона, ключовим для Кантового ідеалізму 

є розрізнення інтелекту на дискурсивний як такий та дискурсивно-

споглядальний. Саме цим розрізненням обґрунтовується розрізнення об’єкта 

на річ саму по собі та явище в контексті тези про те, що об’єктивність пізнання 

гарантується суб’єктивними формами. Тому також і закид Ван Клеве від 

тавтологічності тези про неспоглядальний характер речі самої по собі, який він 

вважає очевидним та фатальним для Елісонової інтерпретації, є, на нашу 

думку, відверто хибним (Van Cleve, 1999, p. 8).  

З поправкою на наведені міркування та з метою захисту позиції Елісона 

ми можемо реконструювати хід його міркувань наступним чином: 

(1) Те, що речі самі по собі є х, означає, що об'єкти, які розглядаються як 

предмети дискурсивного інтелекту як такого, є х. 

(2) Можна припустити, що існують предмети дискурсивного інтелекту, які 

не є предметами того типу дискурсивного інтелекту, що є обмеженим 

просторово-часовими епістемічними умовами; тобто, такий зумовлений 

формами споглядання дискурсивний інтелект – це особливий випадок 

дискурсивного інтелекту. 

(3) ~ (Об'єкти, які розглядаються як об'єкти дискурсивного інтелекту як 

такого, є просторовими); тобто, невірно, що об'єкти, які розглядаються як 

об'єкти дискурсивного інтелекту як такого, є визначеними у просторі та 

часі. 
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(4) ~ (Речі самі по собі є просторовими); тобто, невірно, що речі самі по собі 

є визначеними у просторі та часі. 

При цьому, тезу (4) слід відрізняти від більш сильної тези: 

(5) Речі самі по собі є невизначеними у просторі та часі. 

Згідно з наведеною реконструкцією арґументації Елісона, Кант має 

дотримуватися саме тези (4), а не (5), як вважає Ґаєр. Ця інтерпретація 

знаходить сильне підтвердження у тексті КЧР: 

«У просторі не репрезентуються властивості речей самих по собі та їх 

відношення один до одного; тобто, визначення, які були би властивими самим 

предметам і які б залишились навіть якби ми абстрагувалися від суб’єктивних 

умов споглядання» (Kant, 1919, S. 82). 

Припускаючи Елісонове розуміння змісту поняття річ сама по собі 

(засновок (1)), зрозуміло, що все, чого вимагає висновок (4), це те, що існує 

деяка мислима перспектива погляду на об’єкти, яка є більш загальною, ніж 

специфічна просторово-часова форма пізнання (засновок (2)). Вона навіть не 

вимагає існування дискурсивного інтелекту з неспоглядальною формою 

пізнання. Вона вимагає лише, щоби поняття дискурсивного пізнання як такого 

було більш загальними, ніж поняття обмеженого (constrained) формами 

споглядання дискурсивного пізнання (Allison, 2004, p. 18).  

1.4.5. Закид з позиції метафізичного передування речей самих по собі 

Однією з основних текстуальних перешкод для епістемічної 

інтерпретації трансцендентального ідеалізму Елісона є різні уривки, в яких 

Кант описує речі самі по собі як онтологічно фундаментальніші, ніж явища, 

або описує речі самі по собі як основу явищ. Елісон же, мовляв, перевертає це 

відношення залежності, оскільки речі самі по собі (об'єкти з 

трансцендентальної точки зору) є абстракцією від явищ (об'єктів з емпіричної 
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точки зору). Тобто, річ сама по собі є не більше, ніж поняттям, яке утворюється 

в результаті суто логічної процедури абстрагування (Americks, 1992, р. 334).  

У відповідь на цей закид Америкса Елісон (Allison, 2004, p. 45-49) не 

пропонує чергового варіанту прочитання відповідних текстів, але вказує на 

випадок, коли відносна фундаментальність феноменального і ноуменального 

є найбільш важливою для Канта, а саме у питанні про свободу волі. Закид 

Америкса, на думку Елісона, ґрунтується на тому, що питання про те, чи маємо 

ми свободу волі, має бути вирішене на найфундаментальнішому рівні, яким, в 

інтерпретації Америкса, є ноуменальний рівень. Тобто, Америкс виходить з 

неявної пресуппозиції більшої значливості (пріоритетності) речей самих по 

собі перед явищами внаслідок надання більшого пріоритету питанню про 

свободу волі. Однак, Елісон цілком слушно зауважує, що «передування» має 

радше аксіологічний характер, аніж онтологічний. І фундаментальність 

ноуменального у питанні про свободу волі стосується саме практичного, а не 

теоретичного контексту, з практичної, а не теоретичної точки зору. Іншими 

словами, саме у релятивізації точок зору, підважуванні будь-чого абсолютного 

Елісон вбачає сенс трансцендентального ідеалізму, «урок якого, судячи з 

продовження дискусій, досі не був засвоєний» (Allison, 2004, p. 49). 

1.5. Двоаспектна метафізична інтерпретація15 

Головна особливість епістемічної двоаспектної інтерпретації 

трансцендентального ідеалізму полягає у тому, що онтологічне питання про 

спосіб існування речей самих по собі залишається поза увагою. Така настанова 

є цілком виправданою з огляду на тезу Канта про непізнаваність речей самих 

по собі. Тим самим, трансцендентальний ідеалізм переноситься суто в 

епістемологічну площину визначення концептуальних засад, завдяки яким 

стає можливим об’єктивне знання16. Однак, таке нехтування онтологічними 

                                                           
15 Окремі матеріали даного розділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний ідеалізм Канта у 

світлі сучасних досліджень» у 2017 році (Мельник, 2017b). 
16 «…ми маємо основу для розуміння трансцендентального ідеалізму , яка ґрунтується, радше, на Кантовій 

епістемології, аніж на докритичній метафізиці…» (Allison, 2004, p. 16). 
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питаннями, властиве, зокрема, Елісону, не могло влаштувати всіх. Тому 

наприкінці 20 ст. і на початку 21 ст. була розроблена двоаспектна 

інтерпретація, альтернативна Елісоновій епістемічній. Йдеться про т.зв. 

метафізичну двоаспектну інтерпретацію (Langton, 1998; Allais, 2004, 2006, 

2007, 2015; Rosefeldt, 2007, 2013; Marshall, 2013). Ключова теза цієї 

інтерпретаційної настанови полягає у тому, щоби розуміти відмінність між 

речами самими по собі та явищами як відмінність множин властивостей. Отже, 

метафізична двоаспектна інтерпретація відрізняється від епістемічної 

двоаспектної у тому, що перша наділяє об’єкти безвідносними властивостями, 

у той час як друга розглядає властивості об’єктів лише як реляційні, такі, що 

виявляються відносно тієї чи іншої епістемічної умови. 

Найбільш впливова метафізична двоаспектна інтерпретація 

трансцендентального ідеалізму біла розроблена британською філософинею             

Ре Ленґтон у її праці «Кантове смирення» (“Kantian Humility“) (Langton, 1998). 

Ленґтон вважає, що теза про непізнаваність речей, як вони є самі по собі, не є 

прямим наслідком з «догматичної» тези про рецептивний характер чуттєвості, 

завдяки якому забезпечується механізм афектації. Вона пропонує шукати 

поєднання цих двох тез у чомусь третьому; але не у чистій чуттєвості та 

механізмах апріорного синтезу, а в метафізичному розрізненні первинних 

(primary qualities) та вторинних властивостей (secondary qualities) (Langton, 

1998, p. 165-172; Allison, 2004, p. 10). Первинні властивості – це субстанційні 

властивості речей самих по собі, які залишаються непізнаваними; вторинні 

властивості – це реляційні властивості, які стосуються просторово-часових 

відношень між предметами досвіду. При цьому, вторинні властивості не є 

емерджентними (супервентивними) відносно первинних (Langton, 1998, p. 78-

89). Таким чином, Ленґтон обґрунтовує сумісність тези про непізнаваність 

речей самих по собі з розробленою Г. Елісоном двоаспектною інтерпретацією 

дуалізму явищ і речей самих по собі за допомогою постулювання двох 

незалежних одна від одної множин властивостей речей самих по собі.  
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Утім, Ленґтон бачить у своїй інтерпретації трансцендентального 

ідеалізму не просто поліпшену версію Елісонової, а, радше, більш суголосну 

завданням Канта і тексту КЧР теорію. Вона піддає Елісона доволі жорсткій 

критиці: 

«Теорія Елісона, на її думу, передбачає, що існування предметів, 

невизначених у просторі та часі, є неможливим, а наші форми споглядання є 

єдино можливими формами даності предметів досвіду. Елісон, мовляв, 

елімінує ключову проблему трансцендентального ідеалізму, стверджуючи, що 

річ сама по собі – це предмет пізнання у стосунку до розсуду, а явище – той 

самий предмет, але в стосунку до чуттєвості. Відтак, ніякої непізнаваної речі 

самої по собі ніби й не існує. А це, каже Ленґтон, скрадає ту основну Кантову 

думку, що ми є посутньо обмеженими в наших пізнавальних здатностях, і що 

існує світ, стосовно якого ми в принципі нічого знати не можемо (Langton, 

1998, p. 7-15; Allison, 2004, p. 9-11)» (Мельник, 2017b, с. 229).  

Ленґтон також висуває сильну тезу про те, що категорії мають 

пізнавальну значливість не лише як схематизовані, але також як чисті 

розсудові поняття. Тобто, йдеться про можливість застосування категорій не 

лише для пізнання явищ, але також і для пізнання речей самих по собі. Цим 

Ленґтон намагається обґрунтувати свою тезу про субстанційний характер 

речей самих по собі і, відповідно, можливість щось позитивно стверджувати 

про їх природу (Langton, 1998, p. 48-53, 64-66). На її думку, якщо розглядати 

об’єкти як субстанції, що мають різні набори властивостей, тоді можна зняти 

напруження між двома суперечливими, як вважали феноменалісти типу 

Стросона, тезами трансцендентального ідеалізму; а саме, тезою про те, що речі 

самі по собі існують, і тезою про те, що речі самі по собі є непізнаваними: 

«Напруження між зазначеними Кантовими тезами можна зняти завдяки 

наступній зміні у їх формулюванні: 

(А*) Існують субстанції з посутніми (внутрішніми) властивостями;  
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(В*) Ми не можемо нічого знати про ці посутні (внутрішні) властивості 

субстанцій (Langton, 1998, p. 48-67).  

Інтерпретація Ленґтон дозволяє їй також пояснити, чому напруження між 

тезами (А) та (В) є лише позірним. Їй ідеться про те, що тезу (В) можна 

переформулювати наступним чином:  

(В**) «Буття визначеним у просторі» не є посутньою властивістю 

субстанцій.  

Таке формулювання є сумісним із тезою про непізнаваність речей самих по 

собі (В), оскільки ми можемо знати про їхній посутньо неспоглядальний 

характер завдяки знанню про те, що просторовість та часовість є зовнішніми 

властивостями субстанцій – речей самих по собі. Як наслідок, вони не є 

посутніми їхніми властивостями. Отже, щоби зробити висновок про 

неспоглядальний характер речей самих по собі, нам необов’язково позитивно 

щось знати про ці посутні властивості (Langton, 1998, p. 207-219)» (Мельник, 

2017b, с. 229). 

Р. Ленґтон, відтак, пропонує інтерпретацію, яка надто нагадує Локову 

концепцію первинних та вторинних властивостей предметів. Хоча така 

інтерпретація видається доволі послідовною, однак їй можна закинути 

серйозне звинувачення: Ленґтон застосовує для визначення речі самої по собі 

категорії субстанції та акциденції, які є застосовними виключно до предметів 

емпіричного досвіду. У цьому її інтерпретація, на наш погляд, є слабшою за 

інтерпретацію Елісона, який спирається на Кантове поняття ноумена і, таким 

чином, тримається букви КЧР. 
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1.6. Проблеми двоаспектної метафізичної інтерпретації Ре Ленґтон 

1.6.1. Арґумент від суперечності поглядів Ленґтон тексту Критики 

чистого розуму  

Існує серйозне текстуальне свідчення на користь того, що явища мають 

лише зовнішні властивості. Про це, наприклад, йдеться у наступному уривку 

з Трансцендентальної естетики: 

«Все у нашому пізнанні, що належить до споглядань (за винятком відчуття 

задоволення і незадоволення, а також волі, які взагалі не належать до 

пізнання) не містять нічого, окрім відношень: відношення різних місць в 

єдиному спогляданні (протяжність), відношення зміни місць (рух), а також 

законів, які визначають ці зміни (рушійні сили)» (Kant, 1919, S. 101). 

Цей та інші уривки, на які посилається Ленґтон, підтверджують 

прихильність Канта до наступних тез: 

(1) Явища (феномени) мають лише реляційні властивості (Kant, 1919, S. 

101, 294-295, 308). 

(2) Коли ми мислимо об'єкт суто інтелектуально, ми мислимо його як такий, 

що має посутні властивості (Kant, 1919, S. 300-302). 

(3) Знаючи реляційні властивості, ми не знаємо речі, як вони є самі по собі 

(Kant, 1919, S. 101). 

Проте в жодному з цих уривків Кант прямо не стверджує, що: 

(4) Явища є зовнішніми властивостями певних субстанцій, які, у свою 

чергу, характеризуються посутніми властивостями. 

Тези (1) – (3) є цілком суголосними Кантовій позиції. Однак теза (4) 

викликає серйозні запитання. Ленґтон намагається віднайти текстуальні 

підтвердження на її користь через поняття субстантивованого феномена, яке 

вона віднаходить в А. Баумґартена. Однак, як ми побачимо у наступному 

підрозділі (1.6.2), її арґументи є надто слабкими.  
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Існує ще одна проблема текстологічного характеру, з якою стикається 

метафізична інтерпретації Ленґтон. Щонайменше у двох уривках Кант прямо 

заперечує, що ми можемо будь-що стверджувати про речі самі по собі, зокрема 

і про відношення між ними і між ними та суб’єктом: 

 «Простір не є властивістю речей самих по собі, як і не є відношенням між 

ними…» (Kant, 1919, S. 90). 

 «...речі, які ми споглядаємо, не є самими по собі такими, як ми їх споглядаємо, 

як і відношення між ними не є такими, як вони нами репрезентуються» (Kant, 

1919, S. 95). 

Наведені пасажі з КЧР важко узгодити з метафізичною інтерпретацією 

Ленґтон. У своїй статті «Кантові феномени: зовнішні чи реляційні 

властивості?» (Langton, 2011) вона намагається відповісти на ці заперечення, 

висунуті, зокрема Люсі Але у статті «Погляди Канта на внутрішню природу: 

критика Ленґтон» (Allais, 2007, p. 143-160), стверджуючи, що відношення між 

речами самими по собі є внутрішніми відношеннями, які базуються на 

внутрішніх властивостях субстанцій. Мовляв, речі самі по собі мають два 

набори властивостей: внутрішні посутні властивості та зовнішні властивості, 

які конституюються (надбудовуються над) внутрішніми посутніми 

властивостями. З іншого боку, вони є такими зовнішніми властивостями речей 

самих по собі, які не конституюються на фундаментальніших посутніх 

властивостях. Таким чином, вона намагається уникнути пояснення 

трансцендентної афектації (афектації суб’єкта з боку речей самих по собі) у 

термінах кавзальності: буцімто чуттєві феномени не є наслідком прояву 

посутніх властивостей. А отже, феномени, кавзально пов’язані між собою, є 

такими зовнішніми властивостями речі самої по собі, які є доступними нам в 

емпіричному досвіді (Langton, 2011, p. 171-184).  

Тож, це зближує позицію Ленґтон з позицією Елісона у тому, що вони 

обидва знімають проблему трансцендентної афектації, концентруючись лише 

на тому, у який спосіб ми можемо мислити про річ саму по собі як щось 
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непізнаване, але якимось чином пов’язане з емпіричними явищами. Утім, 

розв’язання Ленґтон проблеми речі самої по собі ще більше заплутує її у 

метафізичних тенетах, від яких Кант якраз і намагається відмежуватися.  

1.6.2. Контрарґумент Ленґтон з опорою на поняття субстантивованого 

феномена 

Однією з причин неприйняття інтерпретації Ленґтон є те, що Кант у 

Першій аналогії досвіду недвозначно стверджує, що категорія субстанції, як і 

будь-яка інша категорія, є застосовною лише до явищ: «Всі явища містять те, 

що залишається сталим (субстанція) – власне об’єкт, – і те, що може 

змінюватися як його визначення; тобто спосіб, у який об’єкт існує» (Kant, 

1919, S. 219). 

Це, вочевидь, суперечить твердженню Ленґтон про те, що речі самі по 

собі є субстанціями, а явища є лише властивостями субстанцій. 

Однак, Ленґтон має добре усвідомлювати, що Кантові йдеться про 

субстанції саме як про явища. Тож, вона намагається прояснити поняття 

«феноменальної субстанції» на свій лад.  

Британська філософиня починає з того, що посилається на Кантову 

марґіналію у підручнику з метафізики А. Баумґартена, за яким 

Кьоніґзберзький філософ читав лекції. Йдеться про поняття phaenomena 

substantiata (субстантивовані феномени): «Якщо акциденції розглядаються як 

такі, що існують самі по собі (as subsisting by themselves), вони є 

субстантивованими феноменами» (Langton, 1998, р. 53). 

Ленґтон звертає увагу на відмінність між класичним Аристотелевим 

визначенням категорії субстанції та Кантовим визначенням. Мовляв, 

субстанцією у властивому значенні є щось, що є абсолютним суб’єктом будь-

якої предикації, і що саме не може бути предикатом. Натомість, Кант визначає 

субстанцію як щось, що триває у часі і відносно чого відбуваються усі зміни. 

Тобто, про чисте поняття субстанції нам ідеться в Аристотелевому сенсі, а про 

схематизовану емпіричну субстанцію – в сенсі Кантовому.  
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Якщо Кант засновує своє розуміння змісту феноменальних (емпіричних) 

субстанцій на понятті Баумґартена про субстантивовані явища, то цілком 

виправдано вважати субстантивовані предикати Кантовими емпіричними 

субстанціями. Субстантивовані предикати, як і будь-які предикати, в 

метафізичному сенсі є акциденціями, які мають зміст лише як властивості 

субстанції. Тож, Ленґтон робить висновок про те, що Кантові емпіричні 

субстанції є субстантивованими предикатами деякої субстанції у властивому, 

Аристотелевому сенсі (Langton, 1998, р. 53-56).  

Щоби обґрунтувати свій вивід акциденційного характеру емпіричних 

субстанцій з тези про можливість мислити емпіричні суб’єкти як 

субстантивовані предикати (тобто, щоби виключити можливість існування 

емпіричних субстанцій, які були би субстанціями у властивому сенсі), Ленґтон 

наводить текстуальні арґументи на користь того, що Кантові не йдеться про 

субстанції в Аристотелевому сенсі. Ключовий її арґумент полягає у тому, що 

навіть матерія, яка ніколи не змінює своєї кількості у природі, натомість яка 

залишається сталою у будь-яких емпіричних формоутвореннях, нібито, на 

думку Канта, не має характеру абсолютного суб’єкта предикації: 

«Матерія є феноменальною субстанцією (substantia phaenomenon). Те, що їй 

властиво як внутрішнє (was ihr innerlich zukommt)… може бути лише явищами 

зовнішнього чуття… Внутрішня природа матерії є лише вигадкою (eine bloße 

Grille), оскільки не є предметом чистого розсуду; однак, трансцендентальний 

об’єкт який може бути основою цього явища, яке ми називаємо матерією, є 

просто чимось, природу чого ми ніяк не можемо зрозуміти…» (Kant, 1919,                      

S. 302-303)17. 

Окрім цього пасажу, Ленґтон посилається на ряд уривків з «Рефлексій 

до критичної філософії» (Кант, 2004) та інших другорядних текстів Канта для 

обґрунтування тези про те, що Кант розуміє емпіричні субстанції виключно у 

                                                           
17 Непрямі посилання на поняття субстантивованого феномену, а також заперечення Аристотелевого 

характеру емпіричних субстанцій можна віднайти у тексті КЧР (Kant, 1919, S. 294-295, 302-303). 
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сенсі чогось не-фундаментального. Тобто такого, що дозволяє розуміти ці 

субстанції як субстантивовані предикати Баумґартена (Langton, 1998, p. 57-59).   

На нашу думу, інтерпретація Ленґтон виходить із сильної метафізичної 

настанови. А саме, що існують перші та другі сутності у сенсі Аристотеля, 

яким на логічному рівні відповідають суб’єкти та предикати. Відповідно, під 

цю засадничу модель мають підганятися будь-які варіації на теми метафізики 

та епістемології. Окрім того, очевидно, що Ленґтон надає надто великого 

значення тому, що Кант використовує у КЧР поняття Баумґартена. При тому, 

що інтуїтивно більш зрозумілим є вжиток Кантом цього поняття не у сенсі 

субстантивованих предикатів, а радше у властивому для трансцендентального 

ідеалізму сенсі емпіричних феноменів.  

Насамкінець, ми маємо віддати належне міркуванням британської 

філософині. Ми цілком у змозі пом’якшити її ключову тезу стосовно того, що 

емпіричні явища є одним з видів зовнішнього прояву речей самих по собі. 

Отже, можна виокремити для контрасту два наступні твердження: 

1) Феномени є зовнішніми властивостями субстанцій (речей самих по 

собі), вони є невід’ємною частиною речей самих по собі. 

2) Явища принаймні частково існують в силу зовнішніх властивостей 

субстанцій (речей самі по собі) і мають в них свою підставу. 

Текстуальні арґументи Ленґтон говорять більше на користь тези (2), яка 

є набагато менш суперечливою. Ця теза зближує двоаспектну метафізичну 

інтерпретацію з феноменалізмом. Оскільки йдеться про те, що основою 

досвіду є певна даність; а саме даність чуттєвих вражень. Ці враження не 

інтерпретуються як набуті внаслідок кавзації з боку речей самих по собі. 

Однак, вони розуміються як такі, що мають свою підставу в речах самих по 

собі. Це доволі сильна позиція, яку ми беремо на озброєння, і яка дозволяє 

поєднати епістемічну інтерпретацію Елісона з феноменалізмом. 
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1.7. Однооб’єктна та двооб’єктна інтерпретації трансцендентального 

ідеалізму 

З часів класичного огляду літератури, присвяченої проблематиці 

трансцендентального ідеалізму, здійсненого К. Америксом (Ameriks, 1982), 

стало прийнято виокремлювати одно- та двооб’єктну інтерпретації 

трансцендентального ідеалізму.  

Різниця між однооб’єктною та двооб’єктною інтерпретаціями зводиться 

до питання про те, чи є емпіричні феномени нумерично ідентичними речам 

самим по собі. Прихильники однооб’єктної інтерпретації вважають, що між 

феноменами та речами самими по собі існує однозначна кореспонденція 

(Adickes, 1924, р. 20, 27; Allais, 2004, р. 657; Langton, 1998, р. 13)). 

Прихильники двооб’єктної інтерпретації мають більш помірковану позицію, 

вважаючи, що структура світу речей самих по собі може не відповідати 

структурі світу емпіричних феноменів (Ameriks, 1982, p. 10; Adams, 1997;                

Van Cleve, 1999, p. 149-156).  

Питання про те, чи всі речі самі по собі є нумерично ідентичними 

емпіричним явищам, не порушується у радикальний спосіб: прихильники 

однооб’єктної інтерпретації погоджуються із тим, що обсяг світу речей самих 

по собі є значно більшим за обсяг світу феноменів. Відповідно, значна частина 

речей самих по собі ніколи не були або не будуть даними в емпіричному 

досвіді. І навпаки, деякі прихильники двооб’єктної інтерпретації визнають, що 

у випадку з Я (самістю) мова йде про один об'єкт – таку річ саму по собі, яка 

виявляє для себе як просторово-часовий об'єкт (емпірична самість)  (Adams, 

1997, p. 801-820; Aquila, 1979, p. 295-301). 

 Зрештою, у тексті КЧР можна віднайти арґументи на користь такого 

тлумачення (Kant, 1919, S. 282-283). Хоча, строго кажучи, Кантові тут ідеться 

про міркування, яке відштовхується від очевидної даності емпіричних явищ і 

доходить їхнього гіпотетичного фундаменту – ноуменів. Отже, в контексті 

розділу «Розрізнення всіх речей наphaenomena та noumena» у КЧР (Kant, 1919, 
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S. 270-290), строго кажучи, коректно казати саме про однозначну кореляцію 

між феноменами та ноуменами. А для твердження про обсяг світу речей самих 

по собі конструктивних підстав немає18. 

1.7.1. Точка зору нумеричної ідентичності між феноменами та речами 

самими по собі 

На думку Г. Елісона, питання про нумеричну ідентичність між 

феноменами та речами самими по собі не має сенсу у контексті теоретичної 

філософії. Мовляв, воно має сенс лише у практичному контексті, оскільки там 

йдеться про те, що один і той самий суб’єкт може розглядатися і як явище, і як 

річ сама по собі. Емпірична конституція суб’єкта визначається формами 

чуттєвості та розсуду. Однак, як річ сама по собі, суб’єкт має позитивний зміст 

як раціональний аґент, наділений волею, яка є формально незалежною від 

емпіричного кавзального зв’язку (Allison, 2004, p. 458; 1987, p. 168).   

Проти цього можна заперечити, що, оскільки ми врешті послуговуємося 

поняттями явища та речі самої по собі, то питання про ідентичність чи 

неідентичність їх обсягів є цілком логічним та добре піддається формалізації. 

Якщо обсяги цих двох понять мають непорожнє пересічення, то принаймні 

один феномен є нумерично ідентичним речі самій по собі. 

Хоча деякі інтерпретатори (Adams, 1997, p. 822) вважають, що ми не 

можемо обґрунтовано формулювати твердження про ідентичність або 

неідентичність явищ та речей самих по собі, і, таким чином вважають, що ця 

дискусія, принаймні в контексті теоретичної філософії, з точки зору Канта є 

беззмістовною, є й ті, хто з цим не згоден (Stang, 2014). 

Розгляньмо, наприклад, арґумент, який відштовхується від тези про те, 

що суб’єктивність є необхідної підставою існування емпіричних феноменів 

(Stang, 2014, p. 108-120). Мовляв, з позиції трансцендентального ідеалізму, 

якби не існувало суб’єкта досвіду, не існувало би також і предметів досвіду. 

                                                           
18 Питання про відмінність між речами самими по собі та ноуменами ми детально розглянемо у розділі 4. 
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Якщо припустити, що ця теза є невірною стосовно речей самих по собі, можна 

запропонувати наступне міркування: 

(Засновок 1) Для будь-якого x, якщо x – явище, x не існувало би, якби не 

існувало суб’єктів, які б досвідчували х. 

(Засновок 2) Для будь-якого x, якщо x – річ сама по собі, x продовжувало би 

існувати, якби не існувало суб’єктів, які б досвідчували х. 

(Висновок) Для будь-якого x, якщо x – явище, x не є річчю самою по собі. 

Цей арґумент, спрямований проти однооб’єктної інтерпретації, має на 

меті продемонструвати, що, оскільки явища і речі самі по собі мають різні 

підстави існування, їх необхідно чітко розрізняти. Оскільки обидва засновки 

наведеного міркування є твердженнями, що їх можна сформулювати в межах 

Кантової теоретичної філософії, то цей арґумент дає підстави для відмови від 

однооб’єктної інтерпретації на суто теоретичних засадах. 

1.7.2. Позиція Ленґтон стосовно тези про нумеричну неідентичність явищ 

та речей самих по собі 

Якщо застосувати розрізнення на одно- та двооб’єктну інтерпретацію 

трансцендентального ідеалізму до проаналізованої у підрозділах 1.5 та 1.6 

метафізичної інтерпретації Р. Ленґтон, то здається очевидним, що вона 

пристає на позицію однооб’єктності. Справді, якщо явища є 

субстантивованими зовнішніми проявами речей самих по собі, то емпіричні 

феномени не є субстанційно відмінними від речей самих по собі. Однак, є 

підстави вважати, що Ленґтон дотримується точки зору про неідентичність 

речей самих по собі та феноменів.   

Відмінність є ледь вловимою, однак принциповою. Якщо ми 

дотримуємось, вслід за британською філософинею, розуміємо субстанції в 

класичному метафізичному сенсі, то маємо зазначити, що будь-який прояв – 

інваріант – субстанції не вичерпує її змісту. Якщо ми перебуваємо в рамцях 

Аристотелевого концептуального апарату, то відмінність між сутністю 
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емпіричного феномену та субстанційністю речі самої по собі можна звести до 

відмінності між сутністю (οὐσία) та чимбутністю (τὸ τί ἦν εἶναι). Поняття 

сутності означає реальну сутність разом із її зовнішніми проявами. Конструкт 

чимбутність має на меті зафіксувати Платонову ідею без її відриву від 

реальної, «втіленої» сутності. Отже, сутність не вичерпує змісту чимбутності. 

А значить, інтерпретацію Ленґтон можна цілком виправдано інтерпретувати 

як двооб’єктну, якщо вона надає кожному з Аристотелевих понять 

самостійний референт; тобто, якщо чимбутність також є повноцінною 

субстанцією, буття якої не прив’язується до буття емпіричною субстанцією. 

Відмінність між обома інтерпретаціями може бути проілюстрована тим, 

як вони задають умови істинності для судження «деяке явище х має 

властивість F»: 

(Ідентичність) х має F означає, що F є однією із зовнішніх властивостей х. 

(Неідентичність) х має F означає, що х, зовнішня властивість деякої 

субстанції y, яка не тотожна x, має F. 

Хоча метафізична інтерпретація Ленґтон є двоаспектною, що натякає на 

нумеричну (субстанційну) ідентичність між емпіричними явищами та речами 

самими по собі, вона все ж таки більше тяжіє до позиції двооб’єктності.   

Справді, якщо припустити позицію ідентичності, тоді суб’єкт матиме прямий 

доступ до речі самої по собі, хоча і лише частковий, а саме, до її зовнішнього 

прояву. Таким чином, закид, який Ленґтон адресувала Елісону – мовляв, 

епістемічна двоаспектна інтерпретація нівелює зміст речі самої по собі як 

чогось принципово недоступного для пізнання, – можна було би адресувати їй 

самій (Langton, 1998, p. 177-185).   

З іншого боку, якщо ми можемо інтерпретувати емпіричне явище просто 

як сукупність зовнішніх властивостей субстанцій. Тоді ми можемо 

досліджувати саме ці властивості, приписуючи їх субстантивованому 

конґломерату властивостей речей самих по собі. Цей субстантивований 

конґломерат характеризуватиметься емерджентними властивостями, які 
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відповідатимуть посутнім властивостям емпіричного феномену (емпіричної 

субстанції). Тоді, про річ саму по собі ми позитивно не можемо висловити 

нічого, окрім того, що вона є основою емпіричних субстанцій.  

Це більш поміркований варіант метафізичної інтерпретації Ленґтон, 

який перетворює її двоаспектну інтерпретацію на двооб’єктну і дозволяє 

уникнути суперечностей, пов’язаних зі зловживанням метафізичними 

арґументами стосовно ключової проблеми трансцендентального ідеалізму. 

1.8. Двоаспектна феноменалістична інтерпретація 

Деякі дослідники (Adickes, 1924; Robinson, 1994) стали на захист позиції, 

яка спершу може здаватися суперечливою: однооб’єктна (двоаспектна) 

феноменалістична інтерпретація. З цієї точки зору, феномен та річ сама по собі 

є одним і тим самим об'єктом, але розглядається відповідно до різних 

властивостей: а) таких, які є даними нам у досвіді; б) таких, які об’єкт має сам 

по собі. Позірна парадоксальність цієї позиції полягає у тому, що 

феноменалізм апріорі тяжіє до двооб’єктної інтерпретації, оскільки єдиною 

достовірною підставою досвіду є чуттєві враження, стосунок яких до речей 

самих по собі знаходиться поза компетенцією суб’єкта пізнання. Отже, 

феноменалізм виходить з того, що емпіричні властивості є апріорі чимось 

відмінним від гіпотетичних властивостей речей самих по собі. Це 

підтверджується наступним пасажем з КЧР: 

«Нам (у досвіді – В.М.) не дане ніщо дійсне, окрім сприйняття та емпіричного 

переходу від сприйняття до інших можливих сприйняттів. Оскільки явища 

самі по собі, як звичайні репрезентації (als bloße Vorstellungen), є дійсними 

лише у сприйнятті, яке є не чим іншим, як дійсністю емпіричної репрезентації, 

тобто явища. Називати явище реальною річчю до сприйняття означає або те, 

що ми у поступі досвіду зіштовхнемося з таким сприйняттям, або це зовсім 

нічого не значить» (Kant, 1919, S. 440). 

Отже, можемо сформулювати феноменалістичну за своїм змістом тезу: 
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(1) Фізичні властивості предметів, визначених у просторі, ґрунтуються 

на змісті нашого досвіду цих предметів. 

Тепер переформулюємо це положення з урахуванням модального контексту: 

(2) Існування предметів, визначених у просторі, цілком або частково 

ґрунтуються на змісті нашого досвіду цих предметів. 

З одного боку, ми можемо інтерпретувати тезу (2) як висловлювання de re: 

(2*) Для всіх х вірно, що, якщо х є об’єктом у просторі, існування 

x частково або цілком ґрунтується на змісті нашого досвіду x. 

За такої інтерпретації ми не можемо приписати цю тезу Кантові, 

оскільки кожен просторовий об'єкт (предмет досвіду) передбачає також 

відповідну йому річ саму по собі. Відповідно, існування об’єкта, який має таку 

дуалістичну природу, в принципі не залежить від існування суб’єкта і від 

даності об’єкта у суб’єктивному досвіді. 

З іншого боку, ми можемо інтерпретувати тезу (2) як висловлювання de 

dicto: 

(2**) Для всіх х вірно, що, якщо х є об’єктом у просторі, істинність 

висловлювання про те, що х існує, частково або цілком ґрунтується на нашому 

досвіді х. 

За такої інтерпретації ми можемо вважати тезу (2) суголосною Кантовій 

позиції, оскільки істинність висловлювань про дійсність просторових 

предметів (предметів зовнішнього чуття) напряму залежить від нашого 

досвіду цих предметів; тобто, від достовірності їх існування для суб’єкта. 

Наведені міркування мають важливий наслідок. Одним з основних 

мотивів для двооб’єктної інтерпретацій є пасаж, в якому Кант стверджує, що 

явища не існували б, якби не існувало суб’єкта, в полі досвіду якого ці явища 

були би дані (Kant, 1919, S. 95). З цього, як здається, має слідувати слушність 

феноменалістичної інтерпретації, оскільки, відповідно, залежність і 
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незалежність буття феноменів та речей самих по собі від суб’єкта досвіду 

імплікує їх принципову відмінність одне від одного. Однак, прихильники 

феноменалістичної однооб’єктної (двоаспектної) інтерпретації наголошують 

на тому, що явища не існували би саме як явище поза стосунком до суб’єкта 

досвіду. Тобто, вони не уявлялися би відповідно до суб’єктивних епістемічних 

умов. Іншими словами, тезу (Засновок 1)19 з підрозділу 1.7.1 можна 

переосмислити у наступний спосіб: 

(Засновок 1*) Для всіх x, якщо x – явище, існування x як явища 

ґрунтується на змісті досвіду. 

Але комбінація тези (Засновок 1*) і тези (Засновок 2)20 не імплікує 

висновку (Висновок)21 з того ж підрозділу 1.7.1. Іншими словами, з того факту, 

що деякий об’єкт  не має характеру явища – не перебуває у стосунку до 

суб’єкта пізнання – ще не слідує, що цей об’єкт не є річчю самою по собі. 

Отже, ці тези не змушують нас до прийняття двооб’єктної інтерпретації, як 

вважає Стенґ (Stang, 2014). Більше того, виявляється, що феноменалізм є 

однаково сумісним як з однооб’єктною, так і з двооб’єктною інтерпретацією. 

Для нашого дослідження важливо було розглянути двоаспектну 

(однооб’єктну) феноменалістичну інтерпретацію трансцендентального 

ідеалізму, оскільки в ній робиться акцент на розрізнення ексенсіонального (de 

re) та інтенсіонально (de dicto) контекстів висловлювання про стосунок явищ і 

речей самих по собі. У розділі 4 нашого дослідження це розрізнення набуде 

вирішального значення. Ми побачимо як Кант, вводячи категорії модальності, 

перетворює всі предметні висловлювання на інтенсіональні й обґрунтовує тим 

самим можливість сформулювати та використовувати критерій об’єктивності 

стосовно досвідних суджень (Erfahrungsurteile).   

                                                           
19 Для будь-якого x, якщо x – явище, x не існувало би, якби не існувало суб’єктів, які б досвідчували x. 
20 Для будь-якого x, якщо x – річ сама по собі, x продовжувало би існувати, якби не існувало суб’єктів, які б 

досвідчували х. 
21 Для будь-якого x, якщо x – явище, x не є річчю самою по собі. 
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Висновки до розділу 1 

Відповідно до задуму нашого дослідження Кантової епістемології, ми 

маємо поступово вводити різні інтерпретаційні контексти, які зрештою 

дозволять нам вийти в розділі 4 на цілість концептуального апарату КЧР та 

запропонувати його послідовну та несуперечливу реконструкцію. Простіше за 

все було розпочати цей процес з детального розгляду проблематики 

трансцендентального ідеалізму в контексті її інтерпретації ключовими 

представниками аналітичного кантознавства. 

Наші розвідки у цьому розділі визначалися питанням про те, чи можна 

редукувати Кантовий ідеалізм до феноменалізму. Для більшості читачів КЧР 

відповідь на це питання була очевидно ствердною. І це було підставою для 

того, щоби вважати погляди Канта не просто темними, а суперечливими та, 

здебільшого, застарілими. Утім, як ми побачили, ситуація доволі кардинально 

змінилася у 20 ст. в середовищі англомовних кантознавців, зокрема Г. Елісона, 

Г. Берда, Р. Ленґтон, Ґ. Прауса. Окрім того, що цими авторами були розроблені 

нові інтерпретаційні моделі трансцендентального ідеалізму, також завдяки 

ним було по-новому порушено питання про Кантовий феноменалізм. Власне, 

цей момент – необхідність реінтерпретації феноменалізму у застосуванні до 

Кантової теоретичної філософії – є одним з ключових для нашого 

дослідження.  

Цілком суголосними нашій позиції у цьому дослідженні є також ключові 

тези епістемічної інтерпретації Г. Елісона, а саме: а) суто епістемологічний 

контекст інтерпретації трансцендентального ідеалізму; б) інтерпретація форм 

споглядання як способів об’єктивного репрезентування предметів досвіду; в) 

пом’якшена інтерпретації поняття ноумена як чогось, про що можливо щось 

висловлювати позитивно (конструктивно) завдяки тому, що ноумен також є 

предметом дискурсивного інтелекту, і його тематизація забезпечується його 

співмірністю відповідним епістемічним умовам. 

Введення Р. Ленґтон метафізичного контексту до обговорення проблеми 

співвідношення явищ та речей самих по собі порушує питання про те, чим є 



73 
 

річ сама по собі, більш радикально. У пом’якшеній версії її метафізичної 

інтерпретації ми побачили збагачення позиції Елісона, а також її зближення з 

феноменалізмом.  

Зрештою, ми побачили, як в рамцях дискусії стосовно того, чи є об’єкт 

досвіду одним і тим самим об’єктом у своїх аспектах – речі самій по собі та 

явищі, – чи кожному із двох аспектів відповідає окремий об’єкт, порушується 

питання модального характеру.  

Якщо нам ідеться про об’єкти поза їх попередньою ідентифікацією як 

речей самих по собі або явищ, тоді послідовно провести однооб’єктну 

інтерпретацію здається неможливим. А це імплікує ряд серйозних 

інтерпретаційних проблем, які обертаються довкола поняття афектації, про що 

нам йтиметься у розділах 3 та 4. 

Якщо ж нам ідеться про об’єкти, які вже попередньо ідентифікуються як 

належні суб’єктові, визначені суб’єктивними апріорними формами явища, 

тоді у нас є надійні досвідні підстави для формування поняття речі самої по 

собі як незалежного від суб’єкта фундаменту емпіричних явищ. При цьому 

питання про одно- або двооб’єктність втрачає сенс, оскільки апріорна 

ідентифікація явищ саме як явищ одразу вводить нас в контекст 

феноменалізму, знімаючи проблему афектації та надаючи ґрунту для 

однооб’єктної інтерпретації. Тим не менш, тема досвідних підстав для 

ідентифікації предметів досвіду саме як належних суб’єктові явищ, 

залишається непроясненою в коментарях аналітичних кантознавців. 

Основний висновок, який можна зробити з аналізу сучасних аналітичних 

дискусій довкола проблем трансцендентального ідеалізму, полягає у тому, що 

обговорення здебільшого зводиться до виявлення тонких термінологічних та 

контекстуальних розрізнень. При цьому термінологічний апарат КЧР не 

аналізується комплексно. Це призводить до того, що пропозиція щодо 

розв’язання однієї проблеми імплікує цілу низку нових проблем та подальших 

обговорень, що ми могли виразно побачити на прикладі епістемічної 

інтерпретації Г. Елісона та метафізичної інтерпретації Р. Ленґтон.     
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Отже, незважаючи на плідність окремих положень, жоден з розглянутих 

у цьому розділі інтерпретаційних підходів не здатен розв’язати весь комплекс 

проблем, пов’язаних із поняттям речі самої по собі: проблеми об’єктивності 

знання, природи апріорних форм споглядання, внутрішніх підстав для 

розрізнення явищ та речей самих по собі, природи модалізації досвідних 

суджень, зв’язку поняття речі самої по собі зі здатністю суб’єкта до 

самоідентифікації.  

Ключову проблему трансцендентального ідеалізму – статус речі самої 

по собі та її співвідношення з явищем – потрібно ставити у більш комплексний 

та більш спеціальний контекст, заданий Кантовим термінологічним апаратом 

у трансцендентальній дедукції категорій. Розгляд цього більш спеціального 

контексту є предметом нашого дослідження у розділі 2. 
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РОЗДІЛ 2. АРТИКУЛЯЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ІДЕАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ДЕДУКЦІЇ КАТЕГОРІЙ 

2.1. Зміст Трансцендентальної дедукції категорій22 

Вчення, викладене Кантом у другому розділі першої книги 

Трансцендентальної аналітики під назвою «Про дедукцію чистих розсудових 

понять»23 (Kant, 1919, S. 138-177), є ключем до розуміння його 

трансцендентального ідеалізму і, зокрема, епістемології. Тому зміст цього 

розділу нашого дослідження зосереджується на огляді ключових проблем 

цього розділу КЧР та їхніх сучасних інтерпретацій. Власну інтерпретацію 

проблематики, яка буде представлена у цьому розділі, ми розгортаємо у 

розділах 3 та 4. 

  Дедукцію чистих розсудових понять Кант називає 

трансцендентальною дедукцією, протиставляючи її емпіричній дедукції. 

Поняття дедукції, як зазначають Д. Генрих (Henrich, 1989, p. 30) та Р. Айслер, 

походить з юридичного лексикону і означає «доказ повноважень (Befugnis) 

або прав (quid iuris) на відміну від доказу факту (quid facti)» (Eisler, 1984,           

S. 83). Відтак, Кант використовує зазначене розрізнення в епістемологічному 

контексті і закріплює за трансцендентальною дедукцією доведення quid iuris 

апріорних понять, а не quid facti емпіричних понять. Мовляв, емпіричні 

поняття не потребують особливого доказу їх застосовності, оскільки ми 

«завжди маємо під рукою досвід, на підставі якого можна продемонструвати 

реальність цих понять» (Eisler, 1984, S. 83). Натомість, є ще поняття, які 

застосовуються незалежно від емпіричного досвіду, реальність яких 

підтверджується фактом значливості таких наукових дисциплін, як 

                                                           
22 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Специфіка структури Кантової 

арґументації стосовно поняття єдності апперцепції» у 2018 році (Мельник, 2018а). 
23 Далі у тексті ми використовуватимемо скорочення ТД для позначення тієї частини Трансцендентальної 

аналітики, у якій Кант обґрунтовує значливість своєї таблиці категорій для об’єктивності пізнання (§§13-27 

Трансцендентальної аналітики). Для позначення самого вчення (тобто, певної сукупності арґументів) Канта 

про обґрунтування трансцендентальної значливості апріорних понять, ми будемо використовувати 

словосполучення трансцендентальна дедукція. 
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математика і теоретична фізика24. Відтак, ці поняття потребують доказу своєї 

застосовності для обґрунтування факту значливості вказаних наукових 

дисциплін. Кант визначає трансцендентальну дедукцію апріорних понять – 

систему арґументів, яка має запропонувати такий доказ – наступним чином: 

«Я, отже, називаю прояснення того, як поняття можуть стосуватися предметів 

суто апріорі25, їх трансцендентальною дедукцією і відрізняю її від емпіричної 

дедукції, яка демонструє, яким чином поняття виникає з досвіду і рефлексії 

над ним; відтак, емпірична дедукція не стосується правомірності 

(використання понять – В.М. (nicht die Rechtmäßigkeit betrifft)), а стосується 

факту нашого володіння цими поняттями» (Kant, 1919, S. 139). 

 Отже, підсумовуючи сказане, можемо зазначити, що арґументи 

(трансцендентальні арґументи), що складають зміст ТД, приймають певний 

очевидний засновок, що характеризує науковий (природничо-науковий) 

досвід26 і від якого залежить об’єктивна значливість цього досвіду. Далі 

здійснюється реконструкція посутніх неочевидних передумови цього 

засновку; цю реконструкцію Кант називає метафізичною дедукцією (Kant, 

1919, S. 170). Насамкінець демонструється необхідний характер цих 

передумов для обґрунтування можливості того, що виявлені передумови 

дозволяють пізнавати предмети досвіду суто апріорі, і що, відповідно, сам 

досвід, у той його конституції, що описується прийнятим засновком 

(універсальність, загальнозначливість, об’єктивність), може мати суто 

апріорний характер; це є змістом трансцендентальної дедукції. 

                                                           
24 Ми використовуємо це більш сучасне поняття замість застарілого «математичне (або чисте) 

природознавство» (mathematische (reine) Naturwissenschaft), яким послуговується Кант (Kant, 1919, S. 64) і 

кантіанці минулого та позаминулого століття (наприклад, Коген (Cohen, 1885)). 
25 Ориґінальний текст допускає в різночитання: wie sich Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen können. З 

одного боку, зворот a priori може стосуватися іменника Begriffe і виступати, таким чином, у ролі прикметника. 

З іншого боку, він може стосуватися дієслова sich beziehen і виступати у ролі прислівника. Обидва варіанти 

прочитання мають арґументи на свою користь. Перший варіант виправдовується тим, що у звороті «...їх 

трансцендентальною дедукцією», Кант використовує відносний займенник «їх», який посилається на іменник 

Begriffe; оскільки ж Кантові йдеться про трансцендентальну дедукцію апріорних понять, логічно припустити, 

що зворот a priori є прикметником. Другий варіант прочитання виправдовується змістом т.зв. суб’єктивної 

дедукції (§22-26 ТД), про що нам ітиметься у підрозділі 2.6. Для нашого дослідження зміст суб’єктивної 

дедукції має надзвичайно важливе значення, тож ми дотримуємось саме другого варіанту прочитання цього 

пасажу.     
26 Наприклад, що наукові положення мають всезагальний характер; або, що вони мають об’єктивну 

значливість. 
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 Концепція трансцендентальної дедукції категорій, очевидно, 

кшталтується в опозиції до Г’юмового скептицизму. Г’юм заперечує 

можливість такої методичної процедури, яка би надала обґрунтування 

епістемологічної значливості метафізичних понять, або, в термінології 

британського філософа, ідей (Hume, 1999, p. 96-98). Зокрема, до числа таких 

метафізичних ідей належать поняття кавзації (causation), ідентичності 

суб’єкта, відмінної від перцептивних вражень самості (self) суб’єкта (Hume, 

1999, p. 127-128). Г’юм вважає, що епістемологічна значливість того чи іншого 

поняття може бути продемонстрована лише на підставі редукції змісту даного 

поняття до чуттєвих вражень (impression). Утім, немає жодної можливості 

продемонструвати, що виявлені емпіричним чином закономірності мають 

універсальний характер, оскільки суб’єкт є лише пасивним реципієнтом 

чуттєвих вражень і не має жодного впливу на обсяг та зміст цих. Саме на цій 

підставі поняттю кавзації та, відповідно, побудованому на ній механістичному 

світогляду відмовляється в об’єктивній значливості (objektive Gültigkeit, 

objective validity) (Hume, 1999, p. 134-147). 

 Найбільш коректний спосіб говорити про складні репрезентації Г’юм 

бачить у понятті емпіричної асоціації перцепцій, на підставі яких 

конституюються «живі враження» (vivid impressions), а також «менш живі 

враження» (less vivid copies); перші складають живий чуттєвий досвід, другі – 

досвід, опосередкований уявою27 (imagination), пам’яттю та міркуваннями 

(reasoning) (Hume, 1999, p. 96-107). Відтак, Г’юм зводить весь «ментальний 

репертуар» до даних чуттів і бачить у цьому істотну перевагу своєї 

епістемології, яка, мовляв, відповідає лезу Окама, не вимагаючи жодних інших 

припущень щодо структури досвіду, окрім, власне, елементарних складових 

емпіричного досвіду. Функція пов’язування перцепцій між собою у складних 

                                                           
27 Г’юмове imagination ми перекладаємо через поняття уява. В Кантовій термінології формально найближчим 

до imagination є поняття die Einbildungskraft, яке ми перекладаємо як виображення (арґументи на користь 

такого перекладацького рішення ми наводимо у розділі 3). Тим самими підкреслюється відмінність між 

психологічним змістом терміна британського емпірика та епістемологічним змістом терміна німецького 

ідеаліста.     
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конгломератах (складних предметним репрезентаціях) делегується самим 

перцепціям. Роль суб’єкта, таким чином, зводиться до своєрідного 

«контейнера» перцепцій та репрезентацій (Hume, 1960, p. 1-6, 10-12, 15-25).  

Відкриття Канта, систематично розроблене у ТД, є настільки ж простим, 

наскільки воно є геніальним: не всі поняття можуть потребують редукції до 

змісту емпіричного досвіду. Натомість існують такі поняття, які мають бути 

наявні до будь-якого досвіду, обґрунтовуючи об’єктивну значливість будь-

яких правильно утворених емпіричних понять. В обмеженні сфери 

застосування процедури емпіричної дедукції полягає негативне значення 

трансцендентальної дедукції. 

Ключовим елементом, який дозволяє розглядати ТД як конструктивну 

альтернативу Г’юмовому психологізму, є поняття апріорного синтезу. Це 

поняття пропонується замість поняття асоціації, як «акт поєднання різних 

репрезентацій (Vorstellungen) та схоплення багатоманітного в них у єдиному 

(акті) пізнання… який збирає елементи пізнання та поєднує їх у певний зміст» 

(Kant, 1919, S. 128). Як і в теорії Г’юма, синтез стосується багатоманітного (das 

Mannigfaltige, manifold) емпіричного досвіду (перцепцій та їх апріорного 

аналогу в сфері можливого досвіду). Однак, сам механізм синтезування 

резервується за суб’єктом досвіду, який, відтак, відіграє активну роль у 

конституюванні досвіду.   

Зміст ТД можна, на нашу думку, розглядати як систему арґументів, 

центральним концептом якої є поняття функціональних структур, що 

забезпечує єдність та системність досвіду (апперцепція, категорії). Стратегія 

подальшої арґументації Канта полягає в демонстрації того, як завдяки 

суб’єктивним механізмам апріорного синтезу забезпечується універсальна та 

необхідна застосовність зазначених структур до предметів досвіду. Згідно з 

нашою інтерпретацією ТД, цей комплекс арґументів можна розглядати з точки 

зору побудови епістемологічної моделі, в концептуальних рамцях якою 

набуває значення поняття об’єктивного знання.    
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Наша інтерпретація ТД, проведена в епістемологічному ключі, рішуче 

відмежовується від альтернативних, психологістично орієнтованих сучасних 

інтерпретацій. Ключовим пунктом цих інтерпретацій є розуміння 

центрального для трансцендентальної дедукції поняття апріорного синтезу як 

певного ментального процесу; відповідно, репрезентації предметів 

розуміються як результат дії психофізичних процесів. Серед сучасних 

дослідників, які дотримуються подібної інтерпретаційної настанови стосовно 

ТД, можемо відзначити П. Кітчер (Kitcher, 1990, p. 2-29, 61-91; 2011, p. 81-97) 

і, частково, Д. Генриха (Henrich, 1989, p. 29-40). Проблеми, які постають у 

зв’язку з такою настановою ми детально розглянули у розділі 1, в контексті 

аналізу феноменалізму.     

2.2. Проблеми довкола поняття єдності апперцепції28 

Поняття трансцендентальної апперцепції є, без перебільшення, 

ключовим поняттям Кантової епістемології, оскільки, за визначенням, є тією 

апріорною структурою, яка, будучи суб’єктивною, гарантує об’єктивність 

репрезентацій. Рудольф Айслер (Eisler, 1984), укладач лексикону Кантової 

термінології, дає наступне, лаконічне та містке визначення цього поняття: 

«Трансцендентальна, або чиста, апперцепція є формальною, первинною, 

ідентичною самосвідомістю; свідомістю, виражену в положенні «Я мислю», 

яка супроводжує та зумовлює всі репрезентації та поняття; стосунком всього, 

що може бути репрезентованим (Beziehung alles Vorstellbaren) до сталої 

свідомості, яка охоплює всі можливі репрезентації» (Eisler, 1984, S. 34). 

У цьому визначенні можна спостерігати певну неоднозначність, 

пов’язану із тим, що апперцепція виступає або, власне, свідомістю 

(самосвідомістю), або функціональним стосунком репрезентацій до 

свідомості. Як ми побачимо далі у цьому підрозділі, а також, більш виразно, у 

розділах 3 та 4, обидві характеристики трансцендентальної апперцепції є 

                                                           
28 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Специфіка структури Кантової 

арґументації стосовно поняття єдності апперцепції» у 2018 році (Мельник, 2018а). 
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органічно пов’язаними через поняття апріорного синтезу та апріорні 

механізми його реалізації. 

 Поняття трансцендентальної апперцепції Кант вводить у § 16 ТД. 

Структурно арґументацію цього параграфа можна умовно поділити на два 

етапи: 1) етап формулювання та визначення принципу необхідної єдності 

апперцепції; 2) етап визначення зв’язку принципу необхідної єдності 

апперцепції з поняттями апріорного синтезу та самосвідомості. 

Варто одразу зазначити, що для епістемологічного контексту 

інтерпретації Кантової трансцендентальної дедукції, в межах якого рухається 

наше дослідження, зміст поняття трансцендентальної апперцепції жодним 

чином не може мати психологічних конотацій. Так, наприклад, ми не можемо 

триматися такого вузького розуміння змісту цього поняття, що його, 

наприклад, пропоную П. Стросон: «Можна характеризувати її як 

самоприписування ментального стану» (Strawson, 1966, p. 93-94). Нам жодним 

чином не йдеться про ментальні стани, натомість про елементи досвіду, якими 

є емпіричні репрезентації29. Відтак, трансцендентальна апперцепція є 

об’єктивною (необхідною), а не суб’єктивною (випадковою) єдністю; і 

об’єктивна значливість репрезентацій обґрунтовується своїм стосунком до цієї 

єдності,  «наскрізної тотожності (durchgängige Identität) самості самій собі в 

усіх можливих репрезентаціях» (Kant, 1919, S. 719). Відповідно, Кант 

формулює принцип необхідної єдності апперцепції наступним чином:  

«Ми апріорі усвідомлюємо суцільну тотожність нас самих з огляду на (in 

Ansehung) всі репрезентацій, які завжди можуть належати до сфери нашого 

пізнання; ми усвідомлюємо цю свою тотожність як необхідну умову 

можливості всіх репрезентацій (бо вони лише остільки щось в мені 

репрезентують, оскільки разом з усім іншим (змістом – М. В.) належать одній 

свідомості та повинні бути у змозі пов’язуватись у ній)» (Kant, 1919, S. 720). 

                                                           
29 Звісно, репрезентації можуть мати як емпіричний, так і чистий (апріорний) характер. У розділі 4 ми 

продемонструємо, що в обох випадках – апріорного та апостеріорного споглядання – до репрезентацій є 

застосовним предикат емпіричного. 
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В одній з наших статей (Мельник, 2018a) ми узагальнили наведений пасаж 

наступним чином: 

«…всі репрезентації є такими, що Я30 (самість – self, Selbst) може приписати 

їх собі – такому суб’єкту, який а) є одним і тим самим для всіх актів 

самореференції, б) є відмінним від цих репрезентацій та в) усвідомлює ці 

репрезентації як відмінні від нього самого» (Мельник, 2018a, с. 241).  

З огляду на сказане, можна зазначити, що Кантова концепція суб’єкта 

пізнання кшталтується у різкому контрасті з розумінням суб’єкта його 

попередниками. Мабуть, найяскравіше цей контраст проступає на прикладі 

того, як визначає суб’єкта (в епістемологічному сенсі, як розум (mind))                        

Д. Г’юм, а саме, як множину (heap) або контейнер ідей: «… ми можемо 

побачити, що те, що ми називаємо розумом, є не чим іншим, як множиною або 

сукупністю різноманітних перцепцій, поєднаних між собою певними 

відношеннями… поєднана маса перцепцій, яка конституює мислячу істоту» 

(Hume, 1960, p. 207). Це перший аспект, який ми виокремлюємо у змісті 

принципу необхідної єдності апперцепції: 

«Кант стверджує, що цей суб’єкт не може бути для Я предметом внутрішнього 

чуття (der innere Sinn) (Kant, 1919, S. 169-170). Це твердження конфліктувало 

би з твердженням про суб’єкт як контейнер репрезентацій, оскільки останні 

можуть бути сприйняті як предмети внутрішнього чуття (Kant, 1919, S. 88-89). 

Також у §16 ТД зазначається: «…через Я, як просте уявлення, не може бути 

даним нічого багатоманітного; лише у спогляданні (die Anschauung, intuition), 

яке є відмінним від Я, може бути даним багатоманітне» (Kant, 1919, S. 153). 

Це є прямим текстуальним запереченням можливості тлумачити суб’єкт 

пізнання як контейнер репрезентацій у дусі Г’юма» (Мельник, 2018a, с. 241).   

                                                           
30 Тут і далі по тексту ми виділяємо Я курсивом, щоби підкреслити, що йдеться про Я у третій особі; тобто, 

про концепт «Я», який не є індексалією, що позначала би мене самого у першій особі.  
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Другий аспект цього принципу пов'язаний з необхідно апріорним 

характером трансцендентальної апперцепції, оскільки Кант відрізняє її від 

емпіричної апперцепції:         

«Здатність суб’єкта приписувати собі репрезентації є чистою апперцепцією, 

на відміну від емпіричної. Це означає, що суб’єкт має цю здатність не в силу 

Г'юмового внутрішнього сприйняття (inner perception) чи Кантового 

внутрішнього споглядання, а радше незалежно від будь-якого чуттєвого 

елемента. Так чи інакше, Кант постійно стверджує, що «чистота чистої 

апперцепції» (die Reinheit der reinen Apperzeption) означає, що суб’єкт, якому 

належать всі репрезентації, не може бути репрезентований як предмет 

споглядання (Kant, 1919, S. 353-357)» (Мельник, 2018a, с. 241). 

Нарешті, третій аспект у змісті принципу необхідної єдності апперцепції 

пов’язується з тим, що трансцендентальна апперцепція має характер 

первинної (ursprünglich, original), бо вона є «…тією самосвідомістю, яка 

продукує репрезентацію Я мислю… і яка не може бути виведена (nicht 

abgeleitet werden kann) з жодної іншої репрезентації» (Kant, 1919, S. 151). 

Отже, Кант обґрунтовує первинний характер єдності апперцепції через 

посилання на первинну репрезентацію (положення «Я мислю»):  

«Суб’єкт не може репрезентувати себе інакше, аніж у формі судження типу 

«Я мислю». З цього слідує, що судження такого типу є автентичним, 

феноменальним способом самопрояву суб’єкта (Kant, 1919, S. 730-731). 

Завдяки функції апперцепції Я є спроможним до своєрідного пропозиційного 

схоплення суб’єкта як такого, що здатен до цього «апперцепційного 

схоплення» (das Apperzipieren, apperceiving). Кант стверджує, відтак, що 

апперцепція вможливлює для Я бути свідомим того, що воно є суб’єктом 

(Kant, 1919, S. 168-169)» (Мельник, 2018a, с. 241). 

Зазначені арґументи спираються на відомий пасаж §16 ТД:   

«Для «Я мислю» повинно бути можливим, щоби воно супроводжувало всі мої 

репрезентації; інакше б у мені репрезентувалося би щось, що взагалі не могло 
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би бути помисленим; а це еквівалентно тому, що репрезентація або була би 

неможливою, або, принаймні, була би нічим для мене» (Kant, 1919, S. 151).  

П. Ґаєр (Guyer, 1987, p. 139-144) тривіалізує сформульовану в 

наведеному пасажі тезу про те, що репрезентації були би нічим для Я, якби не 

могли бути приписані цим Я самому собі в експліцитному акті «Я мислю». 

Йому йдеться про те, що зазначена вимога експліцитного самоприписування 

репрезентацій зводиться до можливості усвідомлювати їх. Відповідно, як і у 

випадку з питанням про не-споглядальний характер речей самих по собі, Ґаєр 

намагається звести тезу про належність репрезентацій суб’єкту до тавтології: 

мовляв, якщо репрезентації є тим, що Я усвідомлює, тоді Я може 

ідентифікувати їх як належні собі. Однак, на думку Ґаєра, вимога, згідно з 

якою кожен елемент досвіду має бути усвідомлюваним, є занадто, до 

абсурдності, сильною: 

«Твердження, що Я може бути свідомим кожної з репрезентацій, і що є, 

відтак, можливим для нього приписати їх собі як суб’єкту, видається хибним. 

Очевидно, що деякі з репрезентацій є настільки «несвідомими», що Я не 

здатне експліцитно приписати їх собі, незважаючи на те, що ці репрезентації 

належать Я в силу тих кавзальних та псевдокавзальних зв’язків, які вони 

мають з іншими, усвідомлюваними репрезентаціями. Так чи інакше, на думку 

Ґаєра, засновок, що кожна з репрезентацій, які у певний спосіб належать Я, 

може бути усвідомлена цим Я як належна йому, не є вирішальним для 

Кантової арґументації. Радше той засновок, на якому Кант робить основний 

акцент, стосується ідентичності суб’єкта, відносно якого здійснюються різні 

акти самоприписування репрезентацій, а також усвідомлення цієї 

ідентичності» (Мельник, 2018a, с. 242).  

 Деякі інтерпретатори, серед яких ми можемо виокремити Рона Говела 

(Howell, 1992) та Джеймса ван Клеве (Van Cleve, 1999), вважають, що §16 ТД 

передбачає ще більш сильний засновок; а саме, що суб’єкт повинен бути 

здатен одночасно усвідомлювати множину репрезентацій. При цьому вони 
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наголошують на тому, що Кантова арґументація у ТД критично залежить від 

цього засновку: 

«Згідно з прочитанням ван Клеве, для будь-якого актуального споглядання 

вимагається, щоби Я актуально усвідомлювало всі елементи споглядання 

водночас. Якби це «спів-усвідомлення» (co-consciousness) було лише 

можливим (не необхідним), з трансцендентальної арґументації слідувало би, 

що зв'язок між комплексною репрезентацією та категоріями (предметний 

характер репрезентації) також є лише можливим, а не необхідним (Van Cleve, 

1999, p. 84). Відповідно, логіка арґументації в §16 ТД полягає в тому, щоби а) 

привнести певного типу єдність у множину споглядань; б) зробити висновок, 

що ця єдність вимагає синтезу засобами категорій, які є засадами її 

обґрунтування. Тож, Кантові приписується твердження про актуальне спів-

усвідомлення як такий тип єдності, що вимагає синтезу засобами категорій» 

(Мельник, 2018a, с. 242). 

Інтерпретація Говела виявляється дуже схожою з інтерпретацією ван 

Клеве. Він формулює наступний засновок, на якому, на його думку, 

засновується Кантова арґументація у §16 ТД (S):  

«Всі елементи багатоманітного деякого і (де і – довільний акт споглядання) є 

такими, що Н є або може бути свідомим того, що всі ці елементи заразом 

супроводжуються положенням Я мислю» (Howell, 1992, p. 161).  

Відповідно до формулювання цього засновку, будь-які елементи 

актуального споглядання усвідомлюються або в принципі можуть 

усвідомлюватися суб’єктом, і при тому таким чином, що це усвідомлення 

стосується кожного елемента споглядання і характеризується одночасністю їх 

усвідомлення. На думку Говела, це є необхідною підставою можливості 

синтезування багатоманітного споглядань в єдиній, ідентифікованій як 

належній суб’єктові, репрезентації. Відповідно, вимагається, щоби кожен 

елемент актуального споглядання міг супроводжуватися актом, 

концептуалізованим у положенні «Я мислю». Говел також звертає увагу на те, 
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що, напротивагу сильній версії (S) засновка можна сформулювати більш 

слабку (W): 

«Кожний елемент багатоманітного деякого і (де і – довільний акт 

споглядання) є таким, що Н може його усвідомлювати; тобто положення Я 

мислю супроводжує цей окремий елемент» (Howell, 1992, p. 161).  

Відповідно до такого формулювання засновок §16 ТД не передбачає 

вимогу одночасності усвідомлення елементів споглядання; отже, допускається 

можливість послідовного усвідомлення (ідентифікації як належних 

суб’єктові) цих елементів. Однак, Говел вважає, що таке послаблення робить 

механізми категоріального синтезу незрозумілими: мовляв, одночасність, 

спів-даність елементів багатоманітного споглядання є тією необхідною 

умовою, за якої лише і можуть бути задіяні механізми синтезування: 

«Якщо Я лише послідовно усвідомлює (актуально чи потенційно) елементи 

споглядання, вимога їх синтезування в комплексній репрезентації не 

видається необхідною. Більше того, на думку Говела, допоки визнається 

пом’якшений засновок (W), неможливо здійснити перехід до засновку (S); 

видається неймовірним, що зазначене у засновку (S) спів-усвідомлення є 

актуальним чи, принаймні, посутньо властивим деякому Я у будь-якій формі 

споглядання. Звідси робиться висновок, що слушність арґументації §16 ТД, а 

відтак, і всієї В-дедукції категорій ставиться під сумнів» (Мельник, 2018a,             

с. 242).                        

Хоча засновок (S) видається надто сильним, Говел має право на нього з 

огляду на наступний пасаж КЧР, який, здається, підтверджує його позицію: 

«Для того, щоби цей стосунок до єдності суб’єкта відбувся, недостатньо того, 

що Я усвідомлює кожну репрезентацію; натомість необхідно, щоби Я 

поєднувало цю репрезентацію з іншими, усвідомлюючи їх синтез» (Kant, 

1919, S. 152).  

Однак, інтерпретація Говела не є єдино можливою в контексті 

наведеного пасажу. Цілком можливо припустити, що усвідомлення синтезу 
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репрезентацій передбачає усвідомлення певних типізованих зв’язків між 

репрезентаціями. Такі типізовані зв’язки можуть застосовуватися для 

реконструкції актуальних зв’язків між репрезентаціями, які цілком або 

частково не актуалізуються у досвіді суб’єкта. Наприклад, реконструкція у 

виображенні зовнішнього вигляду деякої об’ємної фігури (скажімо, піраміди), 

передбачає послідовний огляд цієї фігури: я має спершу поглянути на її 

фронтальну частину, далі зазирнути за ріг та обійти її для того, щоби побачити 

задню частину. При цьому я завжди тримаю в голові визначення такої фігури, 

як піраміда, зв'язок окремих частин якої є типізованим31. Відтак, вимога спів-

усвідомлення окремих елементів комплексної репрезентації не слідує з 

необхідністю з вимоги усвідомлення способу зв’язку окремих елементів цієї 

репрезентації (Pereboom, 1995, p. 25-37).  

У §16 ТД ми можемо вичитати арґументи на користь того, що сильна 

версія сильного засновку (S) є надлишковою: 

«Згідно з текстом параграфа, Кантова арґументація рішуче спрямована на той 

висновок, що лише апріорний – категоріальний – синтез здатен пояснити те, у 

який спосіб Я може уявляти собі єдність своєї апперцепційної  свідомості 

(Kant, 1919, S. 152); або: у який спосіб Я може уявляти собі єдність 

апперцепційного суб’єкта (Kant, 1919, S. 153) відносно різноманітних 

елементів багатоманітного у спогляданні, яке Я може супроводжувати 

положенням Я мислю» (Мельник, 2018a, с. 242). 

Тобто, йдеться про те, що категоріальний синтез є підставою можливості 

усвідомлення єдності суб’єкта самоприписувань репрезентацій, а не навпаки 

– єдність апперцепції та, відповідно, єдність репрезентацій є підставою для 

категоріального синтезу. 

На користь сказаного свідчить також те, яким чином Кант визначає зміст 

поняття емпіричної свідомості, яке він вводить напротивагу поняттю 

                                                           
31 В розділі 4 ми детально розглянемо механізми апріорного синтезу, які дають пояснення подібним 

прикладам послідовної актуалізації предметів досвіду та предметних зв’язків при постійному усвідомленні їх 

типів. 
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трансцендентальної свідомості: «…вона є сама по собі розсіяною (an sich 

zerstreut ist), не маючи стосунку до тотожності суб’єкта (ohne Beziehung auf die 

Identität des Subjekts)» (Kant, 1919, S. 152). Це визначення є цілком суголосним 

Г’юмовому розумінню природи розуму як контейнера репрезентацій. Однак, 

теорія пізнання Г’юма не здатна пояснити тотожність суб’єкта в різноманітних 

актах усвідомлення репрезентацій як посутньо суб’єктивних (належних 

суб’єктові). Отже, вона не здатна пояснити, яким чином можливо осмислено 

сформулювати та вживати критерій наукової об’єктивності: якщо всі 

репрезентації мають суб’єктивний характер, при цьому сам суб’єкт не 

усвідомлюється як певна тотожність, відмінна від самих репрезентацій (Kant, 

1919, S. 151-152; Dickerson, 2004, p. 95-98), тоді у нас немає жодних підстав 

для того, щоби вважати репрезентації об’єктивними:  

«Г'юмовій теорії бракує ресурсів для того, щоби взагалі взяти до уваги 

тотожність суб’єкта досвіду. Справді, в її термінах апперцепційна свідомість 

зводилася би до сукупності перцепцій, які посутньо були би самосвідомими; 

тобто вона була би контейнером, який, окрім предметних перцепцій, 

інкапсулює також перцепції перцепцій. Однак, такі самосвідомі перцепції були 

би так само відмінними одна від одної, як і перцепції, з яких вони складаються. 

Вони, відтак, як і Кантова емпірична свідомість, були би розсіяними та не 

мали би жодного спільного елемента» (Мельник, 2018a, с. 243). 

Формування уявлення про тотожність суб’єкта має, відповідно до логіки 

Кантової арґументації у §16 ТД, має опосередкований характер і залежить від 

здатності до схоплення специфічно суб’єктивної природи репрезентацій 

(Allison, 1983, p. 142-144; Guyer, 1987, p. 133-39; Kitcher, 2011, p. 147). 

Зазначена специфіка полягає у певного типу єдності, що привноситься у 

багатоманітне споглядань в рамцях апріорного конституювання комплексних 

репрезентацій:  

«Якщо репрезентації можуть бути поєднані у певний спосіб, і якщо суб’єкт є 

здатним до схоплення цієї єдності, тоді суб’єкт буде здатним репрезентувати 

Я як апперцепційний суб’єкт будь-якої з єдностей репрезентацій, який є 
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тотожним суб’єкту будь-якої іншої єдності репрезентацій» (Мельник, 2018a, 

с. 243).  

Отже, уявлення про тотожність суб’єкта обумовлюється тим, що «Я 

поєднує репрезентації між собою та усвідомлює їхній синтез» (Kant, 1919, S. 

151-152). П. Стросон проникливо зауважує, що зазначене у цьому пасажі 

усвідомлення стосується не акту синтезування, а його результату – єдності 

(Strawson, 1966, p. 94-96). При цьому, спів-усвідомлення жодним чином не 

може розглядатися як необхідна умова формування репрезентації Я, як вважає 

Ван Клеве. Спів-усвідомлення багатоманітного споглядань (елементів 

репрезентацій) може бути для цього хіба що достатньою підставою. Однак, 

тотожність Я кшталтується не лише відносно актуально даних у досвіді 

репрезентацій та їх елементів, але також і стосовно будь-яких можливих 

репрезентацій та їх елементів, які коли-небудь актуалізувалися в емпіричному 

досвіді, або коли-небудь можуть актуалізуватися в ньому. Отже, спів-

усвідомлення саме може розглядатися лише як результат дії тих механізмів, 

які роблять можливим репрезентування певної синоптичної32 цілості.  

Саме з цих причин деякі інтерпретатори воліють розглядати єдність 

апперцепції в контексті наскрізної апріорної єдності темпоральності, в рамці 

якої вписуються всі можливі репрезентації. Підстави для цього можна 

віднайти у зв’язку арґументів ТД та аналітики засад, зокрема Другої аналогії 

досвіду і Спростування ідеалізму (Dicker, 2004, p. 137-144). Однак, тут 

важливо витримати тонку межу між епістемологічним та психологічним 

розумінням темпоральності. Наприклад, Е. Брюкнер зазначає, що 

усвідомлення впорядкованості репрезентацій у часі не має необхідним 

наслідком формування уявлення про тотожність суб’єкта репрезентування 

                                                           
32 Поняття апріорного синопсису багатоманітного (Synopsis des Mannigfaltigen a priori) Кант вводить в 

першому видання КЧР, в контексті вчення про потрійну структуру апріорного синтезу (Kant, 1919, S. 147, 

706). Більш детально це питання досліджується нами в розділах 3 та 4. Наразі достатньо буде сказати того, що 

синопсис багатоманітного – це функція, яку Кант резервує за чуттєвістю. Оскільки ж чуттєвість апріорі 

синтезується таким чином, що стає можливим репрезентувати в ній предмети певного типу, то 

репрезентування певної множини несинтезованих елементів в акті їх спів-усвідомлення передбачає механізми 

апріорного синтезу.  
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(Brueckner, 1984, p. 199-208) Очевидно, що Брюкнер впадає в психологізацію 

апріорних структур досвіду, наслідком чого є неявна підміна поняття 

трансцендентального суб’єкта поняттям емпіричного суб’єкта. Останнє 

цілком сумісне з множинністю суб’єктів самоприписування репрезентацій. 

Отже, психологізація апперцепції має наслідком підваження уявлення про 

абсолютну єдність суб’єкт і, відповідно, про можливість об’єктивного досвіду 

(досвіду об’єктивних репрезентацій). Кант стверджує, що функція 

привнесення єдності у багатоманітне споглядань і, як наслідок, 

конституювання комплексних репрезентацій «є виключною справою розсуду, 

який є не чим іншим, як здатністю апріорного пов’язування (das Vermögen, a 

priori zu verbinden)» (Kant, 1919, S. 153).  Тож, єдиним шляхом інтерпретації 

поняття єдності апперцепції є, на наш погляд, поняття апріорного синтезу:     

«Оскільки розсуд надає поняття, які забезпечують реалізацію функції синтезу, 

і оскільки апріорний характер синтезу означає, що в його механізмах задіяні 

дані поняття, Кант стверджує, що синтез засобами апріорних понять є 

необхідною умовою розв’язання проблеми єдності суб’єкта» (Мельник, 2018a, 

с. 243).  

Тобто, пов’язування кожного елемента багатоманітного з єдністю апперцепції 

здійснюється апріорі до будь-якого свідомого репрезентування предметів 

досвіду. Більше того, саме усвідомлення стає вперше можливим лише завдяки 

тому, що один і той самий синтез, який забезпечує єдність суб’єкта пізнання, 

забезпечує, і при цьому апріорі, єдність репрезентацій, даних у досвіді для 

цього суб’єкта. 

Отже, поняття синтезу та єдності апперцепції, як форми цього синтезу, 

виявляється фундаментальнішим за поняття суб’єкта, свідомості та 

репрезентації, такими, що обґрунтовують їх. І теза Ґаєра про «несвідомий» 

характер деяких репрезентацій, підведених під апперцепцію, є не закидом, а 

сильним арґументом на користь теорії Канта. У тому сенсі, що «несвідомий» 

означає тут апріорний характер синтезу багатоманітного, здійснюваного за 

правилами, заданими єдністю апперцепції.     
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2.3. Поняття об’єкта та його репрезентації у В-дедукції33 категорій34 

Багато сучасних дослідників Кантової теоретичної філософії, серед яких 

варто згадати П. Стросона (Strawson, 1966), Дж. Бенета (Bennett, 1966),               

Г. Елісона (Allison, 1983; 2004), Е. МакКана (McCann, 1985) та Д. Шультинга 

(Schulting, 2013), вважають, що поняття самосвідомості є ключем до 

розуміння арґументації у §§15-20 ТД. Ключовим пунктом цієї інтерпретації 

зазначених параграфів є теза про те, що самосвідомість є апріорною підставою 

і гарантом об’єктивності репрезентацій, що їх має суб’єкт досвіду. Наприклад, 

у Стросона можемо віднайти наступний пасаж: «…той, факт, що я маю досвід 

єдиного об’єктивного світу є необхідним наслідком іншого факту; а саме, що 

лише за цієї умови я можу усвідомлювати свій досвід у його різноманітті як 

єдність та як цілком належний мені» (Strawson, 1966, p. 94). 

Щоправда, деякі дослідники, наприклад, Патриція Кітчер (Kitcher, 2011, 

p. 115-118) та Карл Америкс (Ameriks, 1978, p. 274-280) не поділяють таку 

точку зору. Кітчер вважає, що Кантову теорію самосвідомості не можна 

вважати єдиним засновком ТД. Що стосується Америкса, то він «стверджує, 

що Стросонова інтерпретація ТД мотивована бажанням побачити в ній 

демонстрацію того, що скептицизм відносно зовнішнього, позасуб’єктного 

світу є хибним; хоча, мовляв, спростування скептицизму цього типу не є 

основним завданням Канта в цих параграфах КЧР» (Мельник, 2018b, с. 123). 

Поняття об’єкта досвіду Кант визначає у §17 ТД, зміст якого, на наш 

погляд, варто інтерпретувати як концептуальну альтернативу Г’юмовому 

психологізму, заснованому на понятті асоціації, що виключає, як було 

продемонстровано у підрозділі 2.2, можливість конструктивно говорити про 

об’єктивність знання. Це визначення ми можемо віднайти у наступному 

пасажі: «…те, в понятті про що поєднується багатоманітне даного споглядання 

                                                           
33 В-дедукцією категорій ми, згідно з міжнародними правилами скорочення, називаємо ТД у другому виданні 

(B-Auflage) КЧР 1787 р. 
34 Окремі матеріали даного розділу були опубліковані в тезах доповіді «Кантові поняття об’єкта та 

репрезентації в інтерпретаціях аналітичного кантознавства» (Мельник, 2018b) на Міжнародній науковій 

конференції «Дні науки філософського факультету – 2018»   
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(in dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist)» 

(Kant, 1919, S. 154). У цьому пасажі звертає на себе увагу той момент, що 

об’єкт розуміється як референт поняття, яке, у свою чергу, використовується 

у широкому значенні репрезентації; тобто, синтетичної єдності 

багатоманітного формальних споглядань. Звідси можемо зробити попередній 

висновок, який розвиватимемо у розділі 4, про те, що об’єкт розуміється як 

щось, спосіб існування чого є незалежними від способу його репрезентування 

у досвіді. (Kant, 1919, S. 158; Bird, 1973, p. 130-131; Strawson, 1966, p. 98-104; 

Guyer, 1987, p. 11-24). 

Г. Елісон вважає, що Кантові розвідки у §17 ТД дають підстави 

розглядати єдність апперцепції як епістемічну умову, і що, відповідно, 

«суб’єкт репрезентує об’єкти відповідно до свого специфічного, 

самосвідомого характеру» (Мельник, 2018b, с. 123). Елісон формулює т.зв. 

тезу про взаємність (reciprocity thesis), згідно з якою «єдність апперцепції є не 

лише необхідною, але також і достатньою умовою можливості репрезентації 

об’єктів» (Мельник, 2018b, с. 124). Тобто, йдеться про те, що, з одного боку, 

введення поняття апперцепції здійснюється виключно в контексті 

обґрунтування можливості конституювання об’єктивних репрезентацій; а з 

іншого – теза трансцендентального ідеалізму про те, що предмети досвіду є 

лише суб’єктивними репрезентаціями, вимагає введення епістемологічної 

структури, яка би гарантувала об’єктивність цих репрезентацій, а саме – 

апперцепцію (Allison, 1983, p. 143-144; 1990, p. 201-204; 2004, p. 171-173). 

Іншими словами, на думку Елісона, поняття самосвідомості в контексті 

Кантової епістемології не можна розглядати як самостійну структуру або 

ментальний феномен; натомість, вона має виключно епістемологічний зміст 

як функціональна структура в моделі об’єктивного досвіду. Інші сучасні 

коментатори, зокрема Р. Аквіла (Aquila, 1989, p. 159) і вже згадувані Р. Говел 

(Howell, 1992, p. 227–228) та Д. Шультинг (Schulting, 2013, р. 83-90), 

погоджуються з Елісоном у тому, що арґументація В-дедукції в цілому 

характеризується та обґрунтовується тезою про зворотність.  
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Текстуальну підставу для своєї інтерпретації Елісон віднаходить у 

наступному пасажі (А) КЧР: 

«Розсуд є, загалом кажучи, здатністю до пізнання (Vermögen der Erkenntnisse). 

Воно (пізнання) полягає у певному стосунку репрезентацій до об’єкта. Об’єкт 

же є тим, у понятті про що поєднується багатоманітне даного споглядання. 

Будь-яке поєднання репрезентацій вимагає  єдності свідомості в синтезі цих 

репрезентацій. Як наслідок, єдність свідомості є тим, що конституює стосунок 

репрезентацій до об’єкта, тим самим гарантуючи їх об’єктивну значливість 

(objective Gültigkeit), тобто те, що вони (репрезентації – В.М.) стають знанням 

(dass sie Erkenntnisse werden); на цій єдності свідомості ґрунтується, відтак, 

можливість розсуду» (Kant, 1919, S. 154-155).  

Утім, Елісон не вважає свою інтерпретацію цілком послідовною та 

обґрунтованою. Він вважає, що підстави для формулювання тези про 

взаємність містяться в останньому реченні пасажу (А)35: 

(1) «Єдність свідомості є тим, що конституює стосунок репрезентацій до 

об’єкта, тим самим гарантуючи їх об’єктивну значливість» (Kant, 1919, S. 154-

155). 

Далі Елісон стверджує, що теза (1) має розглядатися як висновок, 

зроблений на підставі наступного засновку36: 

(2) «Будь-яке поєднання репрезентацій вимагає єдності свідомості в 

синтезі цих репрезентацій» (Мельник, 2018b, с. 124). 

Теза про взаємність виявляється надто сильною з огляду на таку 

реконструкцію Кантових міркувань, оскільки із засновку (2) можна, строго 

                                                           
35 «Ключове положення (the root claim) (здебільшого імпліцитно наявний у цьому пасажі) полягає у тому, що 

акти схоплення, пізнання, розуміння чи судження (act of conceiving, knowing, understanding, or judging) щодо 

об’єкта = х (всі названі акти можуть вважатися еквівалентними) полягає в поєднанні багатоманітного 

споглядання (об’єкта) х за допомогою понять… Для наших поточних цілей найбільш визначною рисою є 

ширина цієї дефініції. З неї слідує, що об’єктом є будь-що, що може бути репрезентовано за допомогою 

поєднання багатоманітного споглядання у підведенні цього багатоманітного під поняття. Також з цієї 

дефініції слідує, що поняття, завдяки якому досягається таке поєднання, є «поняттям про об’єкт» і є, відтак, 

об’єктивно значливим. Останній пункт є, звісно, ключовим для Кантової спроби встановити об’єктивну 

значливість категорій» (Allison, 1983, p. 145).      
36 «Здається, що ми не можемо висновити ту обставину, що якщо є єдність свідомості, є також і репрезентація 

об’єкта… Однак, саме це (тобто те, що єдність самосвідомості є достатньою підставою для даності 

репрезентацій – В.М.) Кант і має стверджувати, якщо він прагне встановити необхідний зв'язок між 

категоріями ті єдністю свідомості» (Allison, 1983, p. 146). 
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кажучи, зробити лише висновок про те, що єдність апперцепції є необхідною 

підставою можливості об’єктивних репрезентацій; натомість, у цьому 

засновку не йде мови про те, що єдність апперцепції має бути для них також 

достатньою підставою37. «Тобто, з (2) не слідує того, що єдність свідомості 

є виключною підставою можливості об’єктивного характеру репрезентацій, на 

що зазіхає теза (1)» (Мельник, 2018b, с. 124).  

Р. Говел висловлюється у схожій манері: «В §17 Кант не робить цей 

висновок ясним, і над даною частиною його міркувань нависає очевидна 

хибність» (Howell, 1992, p. 228). К. Америкс (Ameriks, 1978, p. 179-183, 273-

280) та Л. Але (Allais, 2011, p. 100-105) також дотримуються більш 

поміркованої позиції стосовно змісту пасажу (А), вважаючи, що єдність 

апперцепції «є лише необхідною умовою репрезентації об’єктів, але не 

навпаки» (Мельник, 2018b, с. 124). На думку Америкса, з якою, зрештою, 

погоджуються Елісон і Говел, в пасажі (А) Кантові йдеться про те, що 

«пізнання об’єктів полягає у певному стосунку репрезентацій до об’єкта» 

(Мельник, 2018b, с. 125), при чому цей стосунок конституюється апріорним 

синтезом, формою якого є єдність апперцепції. Однак, теза (1) не імплікує з 

необхідністю висновку про те, що апріорний синтез не може реалізуватися, не 

продукуючи об’єктивні репрезентації. Іншими словами, тези (1) і (2) не є 

достатньо сильними для того, щоби з усією упевненістю приписати Кантові 

редукцію єдності самосвідомості до суто епістемологічної функції, що 

забезпечує репрезентування об’єктів: 

«Наприклад, виплавка та формування сталі є процесами, які залучені до 

процесу виготовлення сталевих балок; однак, з цього не слідує, що процеси 

виплавки сталі не можуть відбутися поза процесом виготовлення сталевих 

балок. Отже, так само, як виготовлення балок передбачає наявність шаблонів 

певної форми, конституювання репрезентацій об’єктів вимагає, в додачу до 

                                                           
37 «Проблема полягає у тому, що цей принцип є достатньо строгим лише для того, щоби виправдати висновок 

про те, що єдність самосвідомості є необхідною підставою для репрезентації об’єкта; він не є достатньо 

строгим щоби довести, що він також є достатньою підставою» (Allison, 1983, p. 146).   
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синтезу та єдності свідомості, також окремого емпіричного поняття про об’єкт 

досвіду» (Мельник, 2018b, с. 125).  

На наш погляд, інтерпретація, яка розглядає синтез апперцепції як 

достатню підставу для об’єктивних репрезентацій, є, вочевидь, надто 

радикальною, оскільки доволі прозоро натякає на позицію, згідно з якою 

суб’єкт може самотужки, суто апріорі продукувати зміст досвіду – конкретні 

репрезентації предметів. Очевидно, що така ідеалістична позиція, яку могли 

би поділити Фіхте, Геґель та пізній Коген (Пома, 2012, с. 118-119), різко 

суперечить позиції Канта, який визнає як за апріорними формами, так і за 

емпіричним змістом рівнозначну та незамінну роль у конституюванні досвіду. 

Тому ми маємо інтерпретувати значення апріорного синтезу та форми 

апперцепції для об’єктивних репрезентацій не в онтологічному, а в 

епістемологічному сенсі. Тобто, апріорні форми розсуду є достатніми 

підставами не для наявності репрезентацій у досвіді, а для того, щоби будь-які 

можливі репрезентації мали об’єктивний характер. 

Для подальшого ходу наших міркувань важливо звернути увагу на 

наступну деталь. Одразу після свого визначення об’єкта як того, даність у 

досвіді (репрезентація) чого потребує механізму апріорного синтезу як своєї 

необхідної підстави, Кант висловлює наступну тезу: «...будь-яке поєднання 

репрезентацій вимагає єдності свідомості в синтезі цих репрезентацій» (Kant, 

1919, S. 154). Теза про необхідний характер апріорного синтезу не є 

достатньою для того, щоби побудувати цілісну теорію предметного досвіду, 

тому арґументація Канта в §§18-20 ТД залучає нову опорну точку – поняття 

об’єкта, введене у §17, – для обґрунтування положень, сформульованих в 

§§15-17 ТД.  

Результатом Кантової арґументації у §§18-20 ТД буде демонстрація 

того, що «апріорний синтез, який вимагається для обґрунтування можливості 

об’єктивних репрезентацій, є тим самим механізмом, завдяки якому виникає 

усвідомлення тотожності Я як суб’єкта різноманітних самоприписувань 

репрезентацій» (Мельник, 2018b, с. 125). Тобто, що об’єктивність 



95 
 

репрезентації Я, заснована на апріорному синтезі, є також достатньою 

підставою для обґрунтування об’єктивності предметних репрезентацій.   

2.4. Критерії універсальності та необхідності об’єктивного досвіду 

У §18 ТД Кант звертає увагу читачів на деякі характерні риси об'єктивної 

репрезентації, які, на його думку, мають сприяти подоланню Г'юмового 

асоціаційного психологізму, обґрунтовуючи поняття апріорного синтезу: 

«Трансцендентальна єдність апперцепції є такою (єдністю), завдяки якій будь-

яке багатоманітне, дане в деякому спогляданні, поєднується в понятті про 

об’єкт. Вона називається, відтак, об’єктивною, і ми маємо відрізняти її від 

суб’єктивної єдності свідомості… Чи може Я емпірично усвідомлювати 

багатоманітне як дане водночас або послідовно, залежить від певних 

емпіричних обставин. Відтак, емпірична єдність свідомості, яка 

конституюється асоціацією репрезентацій, сама є явищем (Erscheinung), тобто 

є випадковою. Натомість, чиста форма споглядання… підводиться під 

першопочаткову єдність свідомості (ursprüngliche Einheit des Bewusstseins)… 

Лише ця єдність є об’єктивно значливою; емпірична єдність апперцепції, яка 

за певних конкретних умов є похідною від першопочаткової єдності, має лише 

суб’єктивну значливість. Хтось пов’язує репрезентацію, яка виникає у зв’язку 

з деяким словом, з однією річчю (Sache), інший – з іншою річчю; єдність 

свідомості у тому, що є емпіричним, не є необхідною та загальнозначливою 

відносно даного (у досвіді) (in Ansehung dessen, was gegeben ist)» (Kant, 1919, 

S. 156-157).  

Для Канта, визначальною рисою об'єктивної репрезентації є об’єктивна 

значливість (objective Gültigkeit, objective validity). Для того, щоби 

репрезентація була об’єктивно значливою, вона має бути репрезентацією 

об’єктивного зрізу реальності. Тобто, це такий зріз, існування та посутній 

характер якого є незалежними від будь-яких способів його сприйняття (Guyer, 

1987, p. 11-24). Кант робить припущення про те, що репрезентації, які є 

складовими досвіду, мають об’єктивну значливість. Далі, його метою є 
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демонстрація того, що асоціація не є адекватним засобом обґрунтування 

об’єктивності репрезентацій, оскільки її результатом є репрезентації, які 

мають лише суб’єктивну значливість.  

В наведеному вище пасажі, Кант стверджує, що критерії об’єктивності 

репрезентацій – необхідність та універсальність – є значливими вже на рівні 

чуттєвості. Емпірична єдність свідомості, якій кореспондує асоціаційним 

шляхом утворена впорядкованість репрезентацій, може бути лише не-

універсальною, контингентною, суб’єктивно значливою. Напротивагу цьому, 

трансцендентальній єдності апперцепції кореспондує універсальна та 

необхідна впорядкованість репрезентацій. Така єдність апперцепції є, відтак, 

об’єктивно значливою. Трансцендентальна єдність апперцепції має своєю 

передумовою апріорний синтез. Реалізація його функції через форму єдності 

апперцепції генерує таку впорядкованість репрезентацій, яка є універсальною 

та необхідною – об’єктивно значливою (Ameriks, 1978, p. 280; Pereboom, 1995, 

p. 23-35; Allais, 2011, p. 95).  

Щоби унаочнити та підсилити ці тези, Кант вдається до прикладів 

впорядкування феноменів у часі. Ці приклади відіграють ключову роль також 

для арґументації у Другій аналогії досвіду – розділі з Аналітики засад (Guyer, 

1987, p. 87-90; Dicker, 2004, p. 137-144). Кант намагається довести, що 

репрезентації, розглянуті лише формально, незалежно від їхнього змісту, 

завжди уявляються впорядкованими у певній послідовності. Наприклад, коли 

хтось, обходячи будинок довкола, бачить його передню, задню та бокові 

частини, або коли хтось споглядає човен, що пливе за течією, сприйняття 

окремих частин даних об’єктів відбувається послідовно (Kant, 1919, S. 227-

229).  

Об’єкти, репрезентовані, як ціле, в послідовності репрезентацій їх 

частин, можуть, однак, розглядатися або як послідовні, або як одночасно 

наявні. Різні положення човна в його русі сприймаються послідовно, у той час 

як частини будинку – як наявні водночас. Точніше, незважаючи на те, що 

репрезентації кожного з послідовних станів утворюють суб’єктивну 
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послідовність, суб’єкт репрезентує частини будинку як об’єктивно одночасні. 

Тож, постає питання: на яких підставах ми можемо казати про відмінності в 

полі об’єктивності незважаючи на схожість у полі суб’єктивності (Melnick, 

1973,  p. 89)?  

Важливою підказкою для відповіді на це питання є те, що репрезентації 

об'єктивних послідовності та одночасності мають необхідний та 

універсальний характер. Саме на підставі того, що репрезентація частин 

будинку, як наявних одночасно, є необхідною та універсальною, ці частини 

репрезентуються як об’єктивно одночасні. Те саме справедливо і для 

прикладу з човном, з тією лише різницею, що там мова йде про об’єктивну 

послідовність. Асоціація є неадекватним способом пояснення відмінності між 

об’єктивним та суб’єктивним характером репрезентацій, оскільки вона не 

здатна генерувати об’єктивний та універсальний зв'язок репрезентацій. 

Натомість, синтез цілком вирішує цю проблему.  

На підставі сказаного маємо наступне формулювання для прикладу 

репрезентування будинку із врахуванням критерію універсальності: 

А) Будь-який досвід частин будинку є досвідом цих частин як об’єктивно 

одночасних. 

Залучення критерію необхідності видозмінює тезу (А):  

Б) Необхідно, що будь-який досвід частин будинку є досвідом цих 

частин, як об’єктивно одночасних.    

Таке формулювання було би відкинуто Г'юмом, якщо необхідність 

розуміти як таку, що поширюється на всі можливі стани справ, оскільки Г’юм 

міг би послатися на можливість порушення логіки репрезентування частин 

будинку за певних нетипових емпіричних умов. Однак, тезу (Б) можна 

переформулювати таким чином, що це заперечення буде знято: 

Б1) Необхідно, що, у випадку звичайних емпіричних умов, будь-який 

досвід частин будинку є досвідом цих частин як об’єктивно одночасних.   
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Засобами самої лише асоціації репрезентацій, на думку Канта, істинність 

тези (Б1) не може бути обґрунтована. Підставою для такого твердження є 

наступний пасаж:  

«…чи може Я емпірично усвідомлювати багатоманітне як одночасне або як 

послідовне, залежить від певних обставин або емпіричних умов… емпірична 

єдність свідомості, яка конституюється асоціацією репрезентацій, сама є 

явищем, тобто є випадковою (контингентною – В.М.)» (Kant, 1919, S. 156-

157). 

Якщо ж теорія пізнання, заснована на понятті асоціації, не здатна 

обґрунтовано залучити критерії необхідності та універсальності у зв’язку 

репрезентацій, тоді припущення про те, що поняття асоціації є достатньо 

потужним для пояснення об'єктивності репрезентацій, вочевидь є хибним 

(Dickerson, 2004, p. 170-177).   

Конструктивне заперечення можливості обґрунтувати тезу (Б1) через 

поняття асоціації передбачає поглиблення Кантової арґументації на користь 

леґітимності застосування апріорних понять. Ми можемо тезово представити 

структуру цієї арґументації наступним чином:  

1) Засновок: суб’єкт має репрезентації об’єктів.  

2) Засновок: всі репрезентації об’єктів є репрезентаціями необхідного та 

універсального зрізу досвіду. 

3) Засновок: необхідний та універсальний зріз досвіду не може бути 

поясненим за допомогою поняття асоціації.  

4) Засновок: якщо засновки (2) та (3) істинні, тоді всі репрезентації об’єктів 

вимагатимуть механізму впорядкування, відмінного від асоціації.   

5) Висновок на підставі засновків (2, 3 та 4): всі репрезентації вимагають 

такого механізму впорядкування репрезентацій, який є відмінним від 

асоціації. 
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6) Засновок: якщо висновок (5) є істинним, для всіх репрезентацій об’єктів 

необхідним механізмом впорядкування є механізм синтезу засобами 

апріорних понять.  

7) Висновок на підставі засновку (6) та висновку (5): для всіх репрезентацій 

необхідним механізмом впорядкування є механізм синтезу засобами 

апріорних понять. 

Ми можемо модифікувати висновок (7) таким чином, щоби експліцитно 

пов’язати його з розглянутою у підрозділі  2.2 структурою арґументації у §16 

ТД: 

8) Висновок: для всіх репрезентацій необхідним механізмом впорядкування є 

механізм синтезу засобами апріорних понять, при чому той самий механізм 

є необхідним для обґрунтування можливості усвідомлення тотожності Я як 

суб’єкта різноманітних самоприписувань репрезентацій. 

До цієї структури можна додати кілька завершальних тез, які, щоправда, 

набудуть прояснення з огляду на подальші розділи ТД: 

9) Засновок: оскільки для всіх репрезентацій необхідним механізмом 

впорядкування є механізм синтезу засобами апріорних понять, деякі 

апріорні поняття – категорії – можуть леґітимно бути застосовані до 

репрезентованих об’єктів.  

10) Висновок на підставі засновків (1, 9): суб’єкт має репрезентації об’єктів, 

і всі вони є такими, що категорії можуть леґітимно бути застосовані до цих 

об’єктів.  

Необхідні умови, висловлені у тезах (4) та (6) позиціонуються як 

необхідні умови єдино можливого обґрунтування об’єктивності знання. 

Утім, П. Ґаєр звертає увагу на те, що в різних місцях ТД Кантові 

невиправдано йдеться про знання необхідності (knowledge of necessity) 

стосовно певних станів справ (Guyer, 1987, p. 146-147). Видається, що це 

спостереження може послабити Кантову арґументацію, тим більше, що Г'юм 
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також не заперечує застосовність модальності необхідності до емпіричних 

репрезентацій. Він стверджує, що в певному сенсі є неможливим, за умови 

наявності досвіду постійних зв'язок (conjunctions) репрезентацій, щоби розум 

не здійснював псевдо-необхідний перехід від сприйняття (impression) однієї 

компоненти зв’язки до ідеї наступної38.  

Подальші міркування Ґаєра зводяться до того, що Кант нібито 

бездоказово приймає тезу про леґітимацію необхідного знання за допомогою 

апріорних понять. Він вважає, що ми, натомість, не маємо розуміти це так, ніби 

Кант прямо висновлює з тези (Б1) твердження про те, що категорії можуть (і 

мають) бути коректно застосовними до об’єктів досвіду. Радше, йдеться про 

те, що він підсилює свою тезу про леґітимну застосовність апріорних понять, 

відкидаючи Г'юмове пояснення тези (Б1) через психологічне поняття асоціації 

як неадекватне (Guyer, 1987, p. 149-154). Така стратегія арґументації може 

бути представлена як така, що складається з наступних кроків: 

А) Щоби обґрунтувати істинність тези (Б1), ми повинні припустити 

коґнітивний механізм впорядкування репрезентацій, відмінний від механізму 

асоціації. 

Б) Цей механізм не зводиться лише до чуттєвості. 

В) Цей механізм повинен задіяти апріорні поняття, одним з типів яких є 

категорії. 

Отже, на думку Ґаєра, Кант бачить завдання ТД саме у тому, щоби 

пояснити, як можливо, за нормальних емпіричних умов, універсальне та 

необхідне впорядкування репрезентацій. При цьому, достатньо обґрунтовано 

можна говорити лише про те, що таке впорядкування репрезентацій лише 

передбачає залучення апріорних понять; однак, не йдеться про те, що ці 

                                                           
38 «…в багатьох прикладах ми віднаходимо, що будь-які два типи об’єктів – полум’я та жар, сніг та холод 

тощо – є завжди поєднаними; якщо полум’я або сніг репрезентуються чуттями в новому досвіді, розум за 

звичкою очікує появи жару чи холоду, та вірить (believes), що такий тип властивостей об’єктивно існує. Ця 

віра (belief) є необхідним наслідком того, що розум опиняється серед даних обставин. За умови наявності 

таких обставин, це є неусувною функцією душі (unavoidable operation of the soul), відчувати любов, коли нам 

робиться добро, та відчувати ненависть, коли нам завдають шкоди» (Hume, 1999, p. 123-124). 
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поняття можна наперед визначити, однозначно й у повному обсязі. Іншими 

словами, Ґаєр пропонує пом’якшену інтерпретацію трансцендентальної 

дедукції, згідно з якою теза про об’єктивну значливість (необхідність та 

універсальність) розсудових понять є занадто претензійною. Мовляв, йдеться 

лише про правила синтезу та впорядкування репрезентацій, а не про пізнання 

об’єктів. 

На захист більш радикальної позиції Канта можна сказати, що з огляду 

на специфіку його методу, який розшукує категорії на підставі форм суджень, 

у яких формалізується наше предметне знання, таблиця категорій є цілком 

завершеною. Однак, якщо нам йтиметься про розширення меж застосовності 

методу, залучення нових типів предметного знання і, відповідно, нових типів 

формалізації цього знання, то очевидно, що питання про тип та кількість 

категорій залишатиметься відкритим. 

2.5. Проблема співвідношення логічних форм судження та категорій 

В §§19-20 ТД Кант стверджує, що своєрідним носієм синтезу є 

судження, і що визнання цього факту імплікує розгляд певних форм судження, 

які, в свою чергу, тісно пов'язані з 12-ма категоріями. Узалежнюючи, таким 

чином, синтез від судження, а категорії – від форм судження, Кант має на меті 

продемонструвати, що ми маємо залучити категорії до визначення поняття 

синтезу об’єктивного досвіду (Kant, 1919, S. 157-159).  

В §19 Кантові йдеться про те, що має бути певний спосіб поєднання 

репрезентацій у суб’єкті. Цим способом і є судження: «Коли ж я більш 

прискіпливо досліджую стосунок знань, даних в кожному судженні… я 

віднаходжу, що судження є не чим іншим, як способом, у який дані знання 

підводяться під об’єктивну єдність апперцепції» (Kant, 1919, S. 157-158).  

Кант розглядає судження як таке, що має об’єктивну, а не суб’єктивну 

значливість. Це означає, що воно має відповідати критерію об'єктивної 

значливості – має бути необхідним та універсальним (Kant, 1919, S. 158). Без 

пресуппозиції синтезу та судження, як його носія, впорядкування 
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репрезентацій може, щоправда, мати видимість об’єктивності, але ми не 

зможемо визначити експліцитну відмінність між об’єктивно значливими 

репрезентаціями та похідними від них суб’єктивними станами (наприклад, 

снами, ілюзіями, галюцинаціями тощо).  

В §20 ТД Кант проводить зв'язок між синтезом та судженням, як носієм 

функції синтезування, а також між синтезом та 12-ма формами судження, які 

впорядковуються в таблиці суджень в рамцях метафізичної дедукції і кожна з 

яких реалізує функцію синтезування у певний спосіб (Kant, 1919, S. 122). Далі 

ці форми судження пов’язуються з 12-ма категоріями (Kant, 1919, S. 129-132).  

Доволі часто Кантові закидають, що зв’язки між синтезом та судженням, 

судженням та формами судження, формами судження та категоріями не є 

достатньо обґрунтованими. Наприклад, П. Ґаєр вважає, що Кант не спромігся 

достатньо обґрунтувати останній із вказаних зв’язків. І незважаючи на те, що 

Кант таки визначає категорії як форми судження у їхній функції синтезу 

репрезентацій у спогляданні (Kant, 1919, S. 124-125, 158-159), він, мовляв, не 

прояснив цю тезу достатньою мірою (Guyer, 1987, р. 94-102). Кантові погляди 

стосовно цих зв’язків залишаються одним з найбільш темних місць КЧР.  

Однією із сучасних дослідниць, яка приймає цей виклик, є Б. Лонґенес 

(Longuenesse, 1988; 2000). Згідно з її інтерпретацією метафізичної дедукції, 

здатність до продукування та вжитку понять – розсуд – є здатністю до 

формулювання суджень (Vermögen zu Urteilen). Така інтерпретація поняття 

розсуду, епістемологічний функціонал якого Лонґенес зводить до сили 

судження, по-новому порушує питання про об’єктивність репрезентацій; 

мовляв, є певний спосіб, у який суб’єкт зазнає афектації, наслідком чого є 

пізнавальна активність, яка реалізується у формулюванні суджень 

(Longuenesse, 1998, p. 208, 394). Логічні форми суджень є посутніми формами 

комбінування понять у судженні. Однією з таких форм є форма категоричного 

судження; іншою – форма умовного (імплікативного) судження; ще однією – 

форма розділового судження.  Лонґенес наголошує на тому, що логічна форма 

судження є тим, що вможливлює його оцінку як істинного або хибного, 
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оскільки саме завдяки цим формам судження може конституювати стосунок 

репрезентацій до відповідних їм об’єктів (Longuenesse, 2000, p. 93-94). 

Однією з функцій логічної форми судження є аналіз, в ході якого об’єкти 

споглядання у певний спосіб підводяться (subsumieren, subsume) під поняття. 

Результатом цього аналізу є судження, в якому висловлюється те, що Кант 

називає аналітичною єдністю; тобто, єдністю в підведенні кількох об’єктів, 

даних у спогляданні, під одне поняття. Однак, логічна форма судження може 

функціонувати і в інший спосіб: у синтезі багатоманітного в спогляданні. 

Результатом, в цьому випадку, є синтетична єдність, тобто, єдність 

синтезованої різноманітності репрезентацій в єдиному спогляданні. Розсуд, як 

здатність формулювати судження, функціонує в обох названих модусах: «Та 

сама функція, яка надає єдності різним репрезентаціям в одному судженні, а 

також – єдності чистому синтезу (bloße Synthesis) різних репрезентацій у 

спогляданні, називається чистим поняттям розсуду» (Kant, 1919, S. 129). У 

цьому синтетичному модусі розсуд надає змісту формам судження: 

«Той самий розсуд, і при тому завдяки тим самим діям (Handlungen), якими 

він, засобом аналітичної єдності (vermittelst der analytischen Einheit), реалізує 

логічну форму судження в поняттях, надає також трансцендентального змісту 

своїм уявленням39 (Vorstellungen), засобом синтетичної єдності (vermittelst 

der synthetischen Einheit) багатоманітного у спогляданні» (Kant, 1919, S. 129). 

Привнесення такого трансцендентального змісту обертає форму 

судження на категорію. Цей зміст надають форми споглядання – простір та час 

– потреба в яких виникає саме тоді, коли сила судження (die Urtheilskraft) 

приймає на себе функцію поєднання багатоманітного у спогляданні (Kant, 

1919, S. 148). Категорії є, відтак, 1) похідними від форм судження 2) в їхній 

реалізації функції синтезування споглядань 3) при залученні просторово-

                                                           
39 Тут поняття Vorstellung використовується у широкому значенні, згідно із ієрархічною класифікацією 

термінів, що її Кант формулює у Трансцендентальній діалектиці; а саме, як будь-яка інтелектуальна 

структура, будь-то перцепція, емпіричне поняття чи категорія (Kant, 1919, S. 333). Оскільки ми 

використовуємо поняття репрезентація для передачі поняття Vorstellung у вузькому значенні, як синонім 

поняття предмета досвіду, то в даному, більш широкому, контексті ми використовуємо саме поняття 

уявлення. 
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часового змісту. Щоправда, це справедливо для суб’єктів, у яких формами 

споглядання є простір та час; за умови наявності розсуду, але інших форм 

споглядання (якщо така ситуація допускає конструктивне моделювання, а не 

лише логічну можливість) апріорні поняття будуть схематизовані 

(набуватимуть трансцендентального змісту) в інший спосіб.  

2.6. Поняття об’єктивної та суб’єктивної дедукції 

В §20 ТД Кант формулює висновок з розглянутих вище міркувань, які 

він досі поглиблював: «Отже, багатоманітне даних споглядань з необхідністю 

підпорядковується категоріям (steht…unter Kategorien)» (Kant, 1919, S. 159).  

Можна було би подумати, що це саме той висновок, якого Кант прагнув 

досягти в ході ТД, а відтак, що трансцендентальна арґументація мала би 

завершитись на §20. Однак, в §21 він зазначає, що ТД ще не завершилась: «В 

попередньому положенні (Satz) покладено початок дедукції чистих 

розсудових понять» (Kant, 1919, S. 159). Далі Кант пояснює суть справи:  

«В подальшому (§26) буде продемонстровано на підставі способу, яким 

емпіричне споглядання є даним у чуттєвості, що єдність цього споглядання є 

тією самою єдністю, яку, згідно з §20, категорія надає багатоманітному даного 

споглядання; лише тоді, коли буде прояснена апріорна значливість цієї 

єдності в перспективі всіх предметів чуттів (Gegenstände der Sinne), мета 

дедукції буде досягнута» (Kant, 1919, S. 160).  

Тут постає одне з ключових для кантознавства питань: як слід тлумачити 

арґументацію §§24-26, яку часто називають другим кроком В-дедукції?  

Одна з точок зору на цю інтерпретаційну колізію належить Е. Адикесу 

(Adickes, 1889, p. 139-140) та Г. Дж. Патону (Paton, 1936, p. 501). Обидва 

вважають, що, в той час, як матеріал ТД до §21 складає об’єктивну дедукцію, 

матеріал §24 та §26 (і дотичних до них §§22-23, 25) містить у собі суб’єктивну 

дедукцію. Це розрізнення має свою підставу в передмові до першого видання 

КЧР:  



105 
 

«Це дослідження має дві сторони. Перша стосується предметів чистого 

розсуду і має пояснити об’єктивну значливість його апріорних понять. Саме 

тому вона є посутньою (wesentlich) для моїх завдань. Друга частина 

спрямована на те, щоби дослідити сам чистий розсуд на предмет його 

можливості та пізнавальних здатностей, на яких він засновується. Вона, 

відтак, розглядає розсуд в суб’єктивній перспективі. І хоча це останнє 

дослідження є важливим для моєї основної мети, воно не належить їй 

посутньо» (Kant, 1919, S. 18). 

Д. Генрих виступає в опозиції до інтерпретації Адикеса та Патона на тій 

підставі, що Кант стверджує в §21, що демонстрація трансцендентальної 

значливості категорій має завершитись лише в §26, а отже, трансцендентальну 

дедукцію годі поділяти на дві частини: йдеться завжди про один послідовний 

хід арґументації (Henrich, 1968, p. 650-655).  

На захист позиції Патона та Адикеса можна зазначити, що в §20 Кант 

експліцитно формулює тезу про те, що категорії є застосовними до 

багатоманітного в будь-якому даному спогляданні, і каже, що тепер мова 

йтиме про демонстрацію застосовності категорій до будь-яких об’єктів 

чуттєвості. З огляду на мету об’єктивної дедукції, така стратегія, здається, 

вимагатиме лише тривіального застосування результату §20 для пояснення 

будь-якого можливого емпіричного споглядання (Dickerson, 2004, p. 195-196). 

Але, починаючи з §24, вектор Кантового аналізу зміщується: якщо до 

цього йшлося про демонстрацію того, що апперцепція та категорії 

забезпечують єдність багатоманітного споглядань, необхідну для 

об’єктивності знання (арґументація «знизу вверх»), то тепер йдеться про те, 

завдяки яким суб’єктивним трансцендентальним механізмам забезпечується 

універсальна та необхідна застосовність категорій до предметів досвіду 

(арґументація «зверху вниз»).  Отже,  демонстрація того, що категорії можуть 

леґітимно застосовуватись до будь-яких об’єктів чуттєвості, має включати в 

себе міркування поза концептуальними межами об’єктивної дедукції. 
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Суб’єктивна дедукція включає в себе не лише розгляд пізнавальних 

здатностей, але також дослідження чистого розсуду, якому властиві такі 

здатності, на предмет його можливості. Це саме той тип дослідження, який 

викладено у §24 та §26. Відтак, здається, що погляди Генриха, Патона та 

Адикеса можна примирити: вони сходяться у тому, що другий крок В-дедукції 

має на меті продемонструвати, на підставі яких механізмів категорії є 

застосовними до об’єктів досвіду. Цей спільний ґрунт дозволяє запропонувати 

задовільну інтерпретацію, яка не суперечила би тексту КЧР.  

В §26 ТД Кант стверджує, що репрезентації простору та часу, оскільки 

їх споглядання містить багатоманітне, також мають синтезуватися за 

допомогою категорій. Значить, репрезентації всіх об’єктів мають 

синтезуватися за допомогою категорій, бо ці об’єкти, оскільки вони дані в 

спогляданні, можуть репрезентуватися лише у формі часо-простору. Таким 

чином, Кантове пояснення того, яким чином забезпечується коректна апріорна 

застосовність категорій до всіх об’єктів досвіду, ґрунтується, зрештою, на 

спільних для будь-якого споглядання – апріорного чи емпіричного – формах 

чуттєвості (Longuenesse, 1998, p. 211-233; Keller, 1998, p. 88-94; Dickerson, 

2004, p. 196-201). Отже, суб’єктивна дедукція зближує форми розсуду та 

чуттєвості, передбачаючи механізми, які конституюють на підставі цих двох 

пізнавальних здатностей єдине поле досвіду. Про ці механізми нам більш 

детально йтиметься у розділі 3.   

Текст другого кроку арґументації в В-дедукції провокує ряд важливих 

інтерпретацій загального характеру, які стосуються Кантової позиції в ТД в 

цілому. Одна з таких інтерпретацій, заснована на примітці40 в §26 (Kant, 1919,             

S. 171), порушує питання про те, чи не допускає Кант можливості такого типу 

єдності репрезентацій, яка би не була результатом синтезу за посередництва 

апріорних поняття, а, натомість, утворювалася би суто на підставі форм 

споглядання (McLear, 2015) чи була би результатом продуктивної сили 

                                                           
40 У примітці йдеться про розрізнення понять форми споглядання (Form der Anschauung) та формального 

споглядання (formale Anschauung). Це розрізнення матиме ключові наслідки для наших міркувань у розділі 3. 
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виображення (Longuenesse, 1998). При чому в обох випадках передбачається 

незалежність репрезентацій від категорій. Відповідно до того, яких висновків 

доходять на підставі зазначеної примітки до §26, Канта називають 

концептуалістом чи не-концептуалістом у питанні про природу споглядання 

та об'єктивної репрезентації (Р. Хана (Hanna, 2005; 2008; 2011), Д. Шультинг 

(Schulting, 2012), Ш. Ґрюнe (Grüne, 2009; 2011)). Р. Хана вважає, що 

можливість не-концептуального споглядання імплікує прогалину в 

арґументації В-дедукції внаслідок того, що це допускало би можливість 

споглядань, до яких категорії не могли би бути застосовані (Hanna, 2008,             

p. 41-45). Ш. Ґрюнe (Grüne, 2011, p. 75-86) та Д. Шультинг (Schulting, 2012,               

p. 55-70) опонують такій лінії міркувань41. 

2.7. Спростування ідеалізму42 

Ключовим контрарґументом Канта проти звинувачень у соліпсизмі та 

агностицизмі, які висувалися прихильниками феноменалістичної 

інтерпретації трансцендентального ідеалізму, було твердження, що всі 

суб’єктивні репрезентації, які конституюються у відповідності до апріорних 

засад та правил, мають об’єктивну значливість. В контексті обстоювання цієї 

позірно суперечливої точки зору, Кант висуває критичні арґументи проти 

матеріального ідеалізму. Цим поняттям він позначає «теорію, у якій існування 

предметів у просторі вважається або сумнівним і таким, що не може бути 

доведеним, або хибним і неможливим» (Eisler, 1984, S. 252). У першому 

випадку йдеться про проблематичний ідеалізм Декарта, у другому – про 

догматичний ідеалізм Берклі.  

В рамцях проблематичного ідеалізму «єдиним безсумнівно достовірним 

положенням є емпіричне судження Я є» (Eisler, 1984, S. 252). В рамцях 

                                                           
41 Питання про Кантовий концептуалізм та не-концептуалізм в контексті теорії апріорної чуттєвості є 

вирішальним для нашого дослідження. В розділі 3 ми запропонуємо ряд арґументів на користь того, що 

Кантова епістемологія може бути послідовно реконструйована лише якщо ми приймаємо позицію 

радикального концептуалізму.  
42 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний арґумент 

Канта проти Декартового проблематичного ідеалізму та його рецепції в аналітичному кантознавстві» у 2018 

році (Мельник, 2018d). 
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догматичного ідеалізму простір та предмети у ньому вважаються такими, що 

є лише продуктом виображення, а відтак, нічим не відрізняються від ілюзій чи 

галюцинацій (Eisler, 1984, S. 252).  

Спростування догматичного ідеалізму є справою більш простою, 

оскільки його ключова теза є дуже сильною. Берклі та його послідовникам 

можна закинути звинувачення у рекурсивному твердженні: мовляв, якщо ми 

не маємо жодних підстав для того, щоби щось висловлювати про зовнішні 

предмети, то і твердження про суто суб’єктивний характер виображуваних 

предметів не має жодних підстав. Бо таке твердження передбачало би 

наявність підстави для розрізнення об’єктивного та суб’єктивного, у чому 

Берклі нам відмовляє.  

Натомість, більш поміркований ідеалізм Декарта вимагає для свого 

спростування виразного доказу; а саме доказу того, «що ми можемо не лише 

виображувати зовнішні предмети, але також досвідчувати їх (dass wir von 

äußeren Dingen auch Erfahrung und nicht bloß Einbildung haben)» (Eisler, 1984,        

S. 252).  

Такий доказ Кант пропонує у розділі КЧР під назвою «Спростування 

ідеалізму» (Kant, 1919, S. 255-259), який «був доданий Кантом у другому 

виданні КЧР разом з уточнювальним коментарем у передмові до цього 

видання (Kant, 1919, S. 42-45)» (Мельник, 2018d, с. 113). Стратегія 

арґументації Канта полягає у тому, щоби пов’язати достовірність внутрішніх 

споглядань, що, зокрема, концептуалізуються у положенні «Я мислю», із 

достовірністю споглядань зовнішніх предметів:  

«Стратегія арґументації передбачає вивід твердження про те, що такі об’єкти 

існують, засновуючись на певності (Gewissheit, awareness) Я щодо 

специфічної темпоральної впорядкованості його репрезентацій. Це означає, 

що в певний даний момент часу Я усвідомлює специфічний темпоральний 

порядок множини своїх минулих репрезентацій. Отже, має бути щось, завдяки 

посиланню на що Я може співвідносити елементи минулого досвіду і 

визначати темпоральний характер останнього» (Мельник, 2018d, с. 114).  
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Однак, у зв’язку із зазначеною підставою розрізнення темпорального і 

не-темпорального, як основи розрізнення суб’єктивного і не-суб’єктивного, 

постає серйозна проблема. Справді, здається, що у сфері суб’єктивності, яка 

лише і є доступною для суб’єкта пізнання, годі віднайти таку підставу. Окрім 

того, Кант пише, що такою підставою не може бути і сам час як певна цілість, 

бо «час сам по собі не є предметом сприйняття» (Kant, 1919, S. 219). А відтак, 

як зазначає П. Ґаєр, ми не можемо визначити темпоральний порядок 

об’єктивних станів справ (objective states of affairs) на підставі темпорального 

порядку репрезентацій, який залишається завжди незмінним, а саме – 

послідовним. Цей факт відсутності доступу до абсолютного часу, на підставі 

якого можна біло би судити про темпоральний порядок у сфері об’єкті, Ґаєр 

висловлює з їдкою іронією: «На відміну від спортивних передач, у них 

(індивідуальних репрезентацій – В.М.) немає цифрових таймерів в кутку 

(екрана – В.М.)» (Guyer, 1987, p. 244).  

Кант зазначає у Першій аналогії досвіду, що «єдино можливим 

кандидатом на роль такого референта, на тлі якого Я може відтінити 

темпоральний характер досвіду, має бути щось, що знаходиться у просторі 

ззовні відносно суб’єкта» (Мельник, 2018d, с. 114). І це зовнішнє повинно 

характеризуватися принаймні відносною сталістю (Kant, 1919, S. 219-224). Хід 

міркувань Канта можна увиразнити на прикладі вимірювання часу у 

повсякденному досвіді:  

«…ми послуговуємось природними та штучними годинниками, які є не чим 

іншим, як зовнішніми відносно вимірюваних процесів предметами. Водночас, 

у свідомості відсутній такий періодичний процес, на кшталт руху 

годинникової стрілки, який був би цілком незалежним від будь-яких 

просторових об’єктів досвіду. Тому жодне усвідомлення часу самого по собі 

на підставі самих лише репрезентацій у свідомості, що вони характеризуються 

темпоральною впорядкованістю, є неможливим, з чого Кант робить висновок 

про необхідність об’єктивних просторових репрезентацій для визначення 

темпорального характеру досвіду» (Мельник, 2018d, с. 114). 
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На підставі сказаного ми можемо схематично представити структуру 

Кантової арґументації у Спростуванні ідеалізму. Цю схему ми реконструюємо 

за статтею Дж. Дикера «Кантове Спростування ідеалізму» (Dicker, 2008, p. 87) 

і цитуємо за нашою публікацією «Трансцендентальний арґумент Канта проти 

Декартового проблематичного ідеалізму та його рецепції в аналітичному 

кантознавстві» (Мельник, 2018d): 

 Засновок (1): «суб’єкт43 усвідомлює своє власне існування в часі; тобто, 

суб’єкт є певним і може бути певним, що він має досвід, який розгортається 

в специфічному темпоральному порядку» (Мельник, 2018d, с. 114). 

 Засновок (2): «суб’єкт може бути певним, що має досвід, який 

розгортається в специфічному темпоральному порядку, лише за умови, що 

суб’єкт сприймає щось стале, посиланням на що він може визначити 

темпоральний порядок» (Мельник, 2018d, с. 114). 

 Засновок (3): «жодний свідомий стан суб’єкта не може слугувати сталим 

дещо, посиланням на що він може визначити темпоральний порядок» 

(Мельник, 2018d, с. 114). 

 Засновок (4): «сам по собі час не є таким сталим дещо, посиланням на яке 

суб’єкт може визначити темпоральний порядок» (Мельник, 2018d, с. 114). 

 Засновок (5): «якщо засновки (2, 3, 4) є істинними, тоді суб’єкт може бути 

певним, що він має досвід, який розгортається в специфічному 

темпоральному порядку, лише за умови, що суб’єкт сприймає сталі об’єкти 

у просторі поза собою, посиланням на які він може визначити 

темпоральний порядок» (Мельник, 2018d, с. 114). 

 Висновок на підставі засновків (1–5): «отже, суб’єкт сприймає сталі об’єкти 

у просторі поза собою, посиланням на які він може визначити 

темпоральний порядок свого досвіду» (Мельник, 2018d, с. 114). 

                                                           
43 У нашій статті «Трансцендентальний арґумент Канта проти Декартового проблематичного ідеалізму та його 

рецепції в аналітичному кантознавстві», яку ми тут цитуємо, використовувалося не поняття суб’єкт, а поняття 

Я. Однак, у цьому дослідженні границя між суб’єктом як трансцендентальним суб’єктом і Я як емпіричною 

саморепрезентацією проводиться більш чітко, аніж у статті. Тому ми використовуємо у цитуванні 

видозмінений варіант наведених пасажів, послуговуючись поняттям суб’єкта.  
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У зв’язку з так реконструйованою схемою Кантової арґументації проти 

проблематичного ідеалізму проступають деяку нюанси, на які варто звернути 

увагу.  

1) Ряд дослідників (Allison, 2004, p. 290; Guyer, 1987, p. 293; Dicker, 2004, 

p. 195) погоджується, що «поняття певності в засновку (1) слід розуміти як 

поняття про деяку здійсненність» (Мельник, 2018d, с. 114). Тобто, йдеться про 

ідентифікацію досвіду саме як темпорального (посутньо визначеного 

апріорною формою часу) та, відповідно, наявність підстави для такої 

ідентифікації. 

2) Багато коментаторів, зокрема П. Ґаєр (Guyer, 1987, p. 297-316) та                 

Дж. Дикер (Dicker, 2004, p. 195) погоджуються з інтуїтивно зрозумілим, але, 

на нашу думку, цілком некоректним в контексті Кантової епістемології 

розумінням досвіду як такого, що є а) лише минулим або б) теперішнім та 

минулим досвідом суб’єкта. І як такий об’єктивований у своїй минулості 

(Vergangenheit) досвід може бути предметно ідентифікований відповідно до 

своєї темпоральної впорядкованості. 

3) Дж. Бенет (Bennett, 1966, p. 228-229) пропонує психологістичний за 

своїм характером арґумент: 

«Ми маємо окремі спогади, зміст яких охоплює значні проміжки часу і 

дозволяє, відтак, визначити порядок слідування минулих подій. Коли хтось 

пам’ятає звучання якогось слова, він може точно визначити, відштовхуючись 

від нього, що сприйняття певної фонеми передує сприйняттю іншої» 

(Мельник, 2018d, с. 115).  

Дж. Дикер, натомість, зазначає, що фактично ми можемо чітко 

реконструювати послідовність лише дуже обмеженої множини елементів 

минулого досвіду (Dicker, 2004, p. 201-202). Відтак, якщо самоідентифікація 

спиратиметься на об’єктивований у пам’яті досвід минулих репрезентацій, то 

їхня об’єктивність буде доволі сумнівною і, принаймні, сильно обмеженою.  

4) Сучасні коментатори розходяться між собою у поглядах на те, яким 

має бути стосунок між предметами зовнішнього досвіду і темпорально 
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впорядкованим досвідом репрезентацій. П. Ґаєр, наприклад, арґументує на 

користь кавзального характеру цього стосунку: «свідомі стани Я вважаються 

впорядкованими лише за тієї умови, що вони вважаються кавзально 

спричиненими… послідовністю станів сталих об’єктів» (Guyer, 1987, p. 309). 

Г. Елісон, натомість, вважає, що «темпоральний порядок просторових об’єктів 

вимагається лише як тло (backdrop), на контрасті з яким стає можливим 

визначення темпорального порядку суб’єктивного досвіду» (Мельник, 2018d, 

с. 115). Це є т.зв. «тезою про тло» (“The Backdrop thesis”), що її формулює 

Елісон у першому виданні своєї праці «Трансцендентальний ідеалізм Канта» 

(Allison, 1983, p. 201-203). 

Також у зв’язку зі Спростуванням ідеалізму постають три нагальні 

інтерпретаційні проблеми.  

По-перше, засновок (1) може бути відкинутий на підставі т.зв. 

скептицизму стосовно пам'яті, зміст якого полягає у відсутності цілковитої 

певності (complete certainty) стосовно будь-яких подій, що переживаються Я – 

чи то минулих, чи то теперішніх, а надто – майбутніх (Allison, 1983, p. 307).  

Згідно з цією скептичною настановою позитивістичного штибу, кожен, 

хто вважатиме, що переживав досвід подій А, В та С у певному темпоральному 

порядку, з великою вірогідністю впадатиме у хибу. Відтак, Кантове 

припущення, що засновок (1) пропонує сильний арґумент проти Картезієвого 

скептицизму, є, згідно з позитивістичною позицією, хибним (Dicker, 2008,                    

p. 100-106; Chignell, 2010, p. 489-505).      

По-друге, слід розглянути припущення, що ментальні стани суб’єкта 

(або сам суб’єкт) є настільки ж придатними для ролі референта, завдяки якому 

суб’єкт може коректно встановити темпоральний порядок минулого досвіду, 

наскільки такими є просторові об’єкти. Уявімо, наприклад, що суб’єкт матиме 

ментальний образ годинника. Виникає питання: чи не буде уявний годинник 

так само ефективним в ролі точки відліку для визначення темпоральності 

ментальних станів, як і справжній годинник? На це можна відповісти разом із 
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Дикером, що немає актуальних ментальних станів, які б могли адекватно 

функціонувати у ролі шуканого об’єктивного, сталого референт.  

Однак, можливий також більш ґрунтовний закид з позиції ідеалізму 

Беркліанського типу, згідно з яким esse (буття) просторового об’єкта є його 

percipi (даність у сприйнятті). Відтак, кожен просторовий об’єкт є не чим 

іншим, як ментальним станом деякого суб’єкта. Тому, згідно із суб’єктивним 

(метафізичним) ідеалізмом Берклі, суб’єктивні просторові репрезентації 

будуть так само адекватно функціонувати в ролі точки відліку для визначення 

темпоральності, як і просторові об’єкти, які мали би бути відмінними від 

суб’єктивних ментальних станів (Allison, 1983, p. 301-303).          

По-третє, можна зауважити, що Спростування ідеалізму вимагає, щоби 

точка відліку для визначення темпоральності була (відносно) сталою, а теорія 

Берклі, зокрема його поняття просторових об’єктів, жодним чином не 

задовольняє цієї вимоги. Однак, на це можна відповісти, що зазначена точка 

відліку не повинна бути сталою у той спосіб, який не може забезпечити теорія 

простору Берклі. Тож, якщо якась частина свідомості, наприклад, уявний 

годинник, є відповідальною за фіксацію окремих послідовних моментів, у 

яких розгортається досвід, цілком можливим буде визначення темпорального 

порядку минулого досвіду без посилання на зовнішні, не-темпоральні об’єкти 

(Dicker, 2004, p. 207).  

Деякі коментатори, зокрема і П. Ґаєр, вважають, що Кантові арґументи 

у Спростуванні ідеалізму, обертаються проти теорії самого Канта, оскільки 

мають на меті підважити метафізичний ідеалізм будь-якого типу; а 

трансцендентальний ідеалізм, мовляв, якраз і є одним з типів метафізичного 

ідеалізму (Guyer, 1987, p. 317-329). Однак, навіть залишаючи поза увагою 

надто сильний засновок рекурсивного закиду Ґаєра, зміст якого полягає у 

тому, що трансцендентальний ідеалізм є, насправді, догматичним 

метафізичним ідеалізмом, сам закид не може ігнорувати той факт, що Кант 

чітко розрізняє зовнішні об’єктами та їх репрезентації, а також послідовно 

проводить це розрізнення через всю КЧР. І в цьому полягає ключова 
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відмінність Кантового трансцендентального ідеалізму від феноменалізму 

Берклі:  

«…якщо говорити в термінах Берклі, esse об’єкта не є тотожним його percipi. 

Наприклад, згідно з позицією Берклі, візуальні омани, типу явища дифракції, 

не є хибою, що має бути віднесена на рахунок недосконалості чуттєвого 

сприйняття; натомість, Кантові Постулати емпіричного мислення взагалі 

(Kant, 1919, S. 249-255, 259-265), які обґрунтовують відмінність між 

можливим та емпіричним досвідом, не залишають жодних сумнівів у тому, що 

такі феномени, будучи, щоправда, суб’єктивно істинними в сенсі суб’єктивної 

достовірності факту сприйняття, є об’єктивно хибними. Так, Другий постулат 

визначає об’єктивно актуальне як таке, що відповідає системі емпіричних 

кавзальних законів (Kant, 1919, S. 254). Оскільки ж суб’єктивні хиби 

сприйняття не відповідають цій системі законів, вони не є об’єктивно 

актуальними, а значить і посутньо просторовими (Kant, 1919, S. 258-259, 459-

460)» (Мельник, 2018d, с. 115). 

На нашу думку, ключова проблема, пов’язана з розглянутими 

інтерпретаціями Спростування ідеалізму, полягає у підміні понять: 

коментаторам пишуть про засади визначення темпорального порядку минулих 

та актуальних подій; тобто, лише про частину емпіричного досвіду, 

визначеного темпорально. Натомість, Кантові тут ідеться про визначення 

темпоральності як чогось цілого. І тут позиція Елісона видається більш 

адекватною за позицію Ґаєра: мова йде саме про необхідність контрастування 

сфери темпорального зі сферою не-темпорального для того, щоби можливо 

було вхопити та концептуалізувати темпоральність в цілому. Коректна 

інтерпретація механізмів такої тематизації темпоральності має суто 

епістемологічний характер і жодним чином не може спиратися на 

психологічне поняття пригадування44. 

                                                           
44 Епістемологічній інтерпретації засад Спростування ідеалізму буде присвячено розділ 4 нашого 

дослідження. 
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2.8. Проблема значливості трансцендентальної арґументації стосовно 

існування об’єктивного світу 

2.8.1. Інтерпретація трансцендентального арґумента Пітером Стросоном45 

П. Стросон у своїй відомій праці кантознавчій «Межі чуття» (“The 

Bounds of Sense”) (Strawson, 1966) пропонує витончену інтерпретацію 

Кантового арґументу проти Декартового проблематичного ідеалізму. На 

думку Стросона, ключовими тезами трансцендентального ідеалізму є два 

обмеження, що їх Кант накладає на чуттєвість: верхнє обмеження, згідно з 

яким застосування «структурних понять» (structural concepts) поза межами 

феноменальних (чуттєвих) даностей є позбавленим сенсу; та нижнє 

обмеження, згідно з яким можливість концептуалізації досвіду вимагає 

мінімальних структурних засад. Зрештою, зауважує Стросон, Кант вводить ці 

два обмеження, посідаючи точку зору, яка знаходиться поза сферою досвіду 

(Strawson, 1966, p. 11-12). При цьому досвід розуміється як такий, що включає 

в себе предмети, реальність яких гарантується виключно достовірністю їхньої 

даності у чуттєвості. Тож, керівним принципом для Стросона в інтерпретації 

Кантового поняття досвіду є Беркліанська тотожність esse та percipi (Strawson, 

1966, p. 98). Тобто, реальність досвіду визначається суто його суб’єктивними 

засадами.  

Звідси слідує вимога наступного характеру: оскільки ми можемо 

осмислено будувати теорію досвіду, ми маємо бути у змозі мислити досвід як 

ціле, що передбачає специфічну диспозицію суб’єкта відносно цілості досвіду; 

оскільки ж перебувати у стосунку до цілості досвіду можливо лише 

перебуваючи в концептуальних рамцях досвіду, то у самому досвіді має бути 

підстава для такого стосунку і для розрізнення належного і неналежного 

досвіду. Виникає парадоксальна ситуація, властива істоті, наділеній 

                                                           
45 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний арґумент 

Канта проти Декартового проблематичного ідеалізму та його рецепції в аналітичному кантознавстві» у 2018 

році (Мельник, 2018d). 
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самосвідомістю: оскільки усвідомлення себе означає усвідомлення власної 

суб’єктивності і, відповідно, суб’єктивних засад досвіду, то сама 

суб’єктивність має давати ключ до об’єктивності – незалежної від 

суб’єктивності реальності (Strawson, 1966, p. 100). Ми можемо тезово 

сформулювати цей висновок наступним чином:  

Засновок: «будь-який досвід є таким, що для суб’єкта цього досвіду 

можливою є певність щодо його наявності та характеру, а також щодо його 

належності цьому суб’єкту» (Мельник, 2018d, с. 116).  

Висновок: «у кожному акті сприйняття суб’єкт з необхідністю має 

можливість схоплювати відмінність між пізнавальним компонентом, який, 

відтак, не є цілком розчиненим в предметі пізнання, та самим пізнаваним 

предметом» (Мельник, 2018d, с. 116).   

Відтак, Стросон допускає цілком, на його думку, виправдану можливість 

говорити про «…відмінність між суб’єктивними порядком та диспозицією 

(order and arrangement) елементів досвіду та об’єктивними порядком та 

диспозицією партикулярій (items), сприйняття яких утворює досвід» 

(Strawson, 1966, p. 101). Звідси робиться висновок про осмисленість критерію 

об’єктивності і про обґрунтованість мови про об’єктивно значливі судження. 

Підсумовуючи сказане, можемо навести красномовний пасаж з «Меж чуття»:  

«Із припущення самосвідомого суб’єкта ми можемо зробити висновок про те, 

що Я (суб’єкт) концептуалізує свій досвід у такий спосіб, що схоплюється 

відмінність між суб’єктивною засадою досвіду та об’єктивним світом; завдяки 

так схоплюваній відмінності досвід об’єктивного світу конституюється як 

система зв’язків репрезентацій, які реґулюються правилами (rule-governed 

order of representations)» (Strawson, 1966,  p. 105). 

 Інтерпретація Стросона мала чималий вплив на традицію аналітичного 

кантознавства. Зокрема його реконструкція арґументу на користь існування 

об’єктивного світу широко обговорювалася і продовжує обговорюватися 

сучасними кантознавцями. Далі ми розглянемо ряд реакцій на Стросонову 

інтерпретацію ТД.    
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2.8.2. Реакція Барі Страуда на арґумент Стросона46 

Канадський філософ Б. Страуд (Страуд, 2015) виступає в опозиції до 

Кантового і, особливо, Стросонового варіанту подолання Картезієвого 

скептицизму. Він зазначає, що трансцендентальний арґумент на користь 

існування незалежного від суб’єкта світу робить своєрідне salto mortale, бо, 

«виходячи з певної властивості досвіду чи знання, стверджує, що ця 

властивість, як властивість вже зовнішнього світу, об’єктивний характер якого 

піддається сумніву, насправді існує» (Мельник, 2018d, с. 116). Так чи інакше, 

репрезентація тієї чи іншої предметної властивості у досвіді не вимагає у 

якості своєї необхідної передумови об’єктивне (незалежне від суб’єкта) 

існування цієї властивості: для формулювання й осмисленого використання 

поняття об’єктивності достатньо буде лише переконання (belief) у тому, що та 

чи інша властивість має об’єктивний зміст (Страуд, 2015, с. 52-53). 

На думку Страуда, тезу про об’єктивний характер властивостей 

зовнішніх предметів, репрезентованих у досвіді, можна обґрунтувати завдяки 

деякій моделі верифікації: «…справедливість трансцендентального арґумента 

залежить від істинності засновку про конкретний спосіб верифікації, що, у 

свою чергу, підважує саму необхідність трансцендентального арґумента» 

(Мельник, 2018d, с. 116). Стросон, мовляв, ще у своїй праці «Індивіди» 

(Strawson, 1959), як і в більш пізній кантознавчої праці «Межі чуття», 

пропонує опосередкований шлях спростування Картезієвого скептицизму 

шляхом зведення позиції скептика до абсурду. Однак, зазначає Страуд, існує 

прямий шлях доведення об’єктивного характеру зовнішнього світу, а саме 

визначена процедура верифікації (ідентифікації того чи іншого стану справ як 

об’єктивного); більше того, зведення позиції скептика до абсурду неявно 

передбачає наявність такої процедури верифікації (Страуд, 2015, с. 55-56).       

 

                                                           
46 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний арґумент 

Канта проти Декартового проблематичного ідеалізму та його рецепції в аналітичному кантознавстві» у 2018 

році (Мельник, 2018d). 
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Професор Каліфорнійського університету, Ентоні Брюкнер (Brueckner, 

1983, p. 557-558), вважає слушною критику Страуда, незважаючи на те, що, на 

його думку, ця критика на адресу Стросона не була його головною метою: 

«Стросон, мовляв, може зробити лише той висновок, що досвід 

концептуалізується у певний спосіб, який дозволяє суб’єкту схоплювати 

відмінність між об’єктивним світом та суб’єктивним способом його 

репрезентації. Це не є висновком про те, чи існує та яким чином існує 

незалежний від суб’єкта світ. Натомість, це є висновком про те, у який спосіб 

світ з необхідністю уявляється або концептуалізується» (Мельник, 2018d,               

с. 116).  

 Отже, Страуд і Брюкнер, в опозиції до Стросона, вважають, що ми, 

зрештою, не покидаємо сфери суб’єктивності у формулюванні поняття 

об’єктивності, і що в цьому контексті йдеться лише про конвенції, які 

дозволяють сортувати предметні репрезентації як такі, що узгоджуються або 

не узгоджуються з відповідними конвенціями. У зв’язку із цим виник ряд 

модифікацій трансцендентального арґумента проти Декартового скептицизму.      

2.8.3. Поміркований варіант трансцендентального арґумента47 

Позицію Страуда можна охарактеризувати як поміркований варіант 

трансцендентального арґумента. Його ключова теза полягає, як зазначалося у 

попередньому підрозділі, у тому, що із певного засновка стосовно характеру 

досвіду робиться висновок не про об’єктивне існування предметних 

властивостей, а про необхідний характер переконання в об’єктивній 

значливості цих властивостей (Stroud, 1994, р. 235-240; 1999, р. 160-164). 

Окрім Страуда такої позиції дотримується британський дослідник                         

Роберт Стерн: 

                                                           
47 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний арґумент 

Канта проти Декартового проблематичного ідеалізму та його рецепції в аналітичному кантознавстві» у 2018 

році (Мельник, 2018d). 
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«…жодне переконання або множина переконань стосовно незалежного від 

суб’єкта світу не можуть бути відкинуті без того, щоби не виникла 

суперечність із нашим уявленням про світ в цілому» і воно буде «невразливим 

у тому сенсі, що не може бути визнано хибним доки ми певні у тому, що хтось 

його дотримується (it could not be found to be false consistently with its being 

found to be held by people)» (Stern, 1999, р. 166). 

Інший британський дослідник, Марк Сакс (Sacks, 1999) зазначає, що за 

такою логікою визнання того чи іншого переконання стосовно предметних 

властивостей, що ми їх визнаємо об’єктивними, хибним може підважити 

обґрунтованість переконання в існуванні об’єктивного світу. Це є, на його 

думку, наслідком «напруження (tension) між когерентною та 

кореспондентською теоріями істини» (Мельник, 2018d, с. 117). Якщо ми 

приймаємо останню, тоді прийнята модель верифікації об’єктивності того чи 

іншого стану справ виявляється залежною від істинності тих чи інших 

засновків, прийнятих стосовно структурних властивостей предметів та 

предметних зв’язків. Когерентна теорія істина, натомість, дозволяє 

пом’якшити суворість вимог до моделі верифікації: спростування того чи 

іншого засновку може спричинити перегляд структури цієї модулі, однак 

жодним чином не підважують значливість поняття об’єктивності (Sacks, 1999, 

р. 71-76). 

2.8.4. Відповідь Ентоні Брюкнера на поміркований варіант 

трансцендентального арґумента Барі Страуда48 

Варто зупинити увагу на критиці, якій Е. Брюкнер (Brueckner, 1996) 

піддав поміркований варіант трансцендентального арґументу Страуда. Він 

пропонує розглянути ситуацію, за якої певна система переконань є логічно 

сумісною (в сенсі когерентної теорії істини), однак окремі переконання у цій 

                                                           
48 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний арґумент 

Канта проти Декартового проблематичного ідеалізму та його рецепції в аналітичному кантознавстві» у 2018 

році (Мельник, 2018d). 
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системі можуть бути хибними в сенсі кореспондентської теорії істини. 

Брюкнер формулює таку систему переконань, що формалізується у двох 

твердженнях, і стверджує, що ці два твердження є несумісними (Brueckner, 

1996, p. 274-275):  

A. «Якщо ми переконані (we believe) у тому, що деякі суб’єкти мають певні 

переконання (we attribute them beliefs), ми, відтак, маємо також бути 

переконані у наявності незалежного світу сталих об’єктів, із якими 

взаємодіють вказані суб’єкти» (Мельник, 2018d, с. 117). 

B. «Хоча ми переконані у багатьох речах стосовно незалежного від нас та 

нашого досвіду світу, жодне з цих переконань не є істинним» (Мельник, 

2018d, с. 117). 

Для більшої зручності Брюкнер розрізняє у твердженні (В) дві тези:  

a) «ми переконані у багатьох речах стосовно незалежного від нас та нашого 

досвіду світу» (Мельник, 2018d, с. 117); 

b) «жодне з цих переконань не є істинним» (Мельник, 2018d, с. 117). 

Згідно з інтерпретацією Брюкнера, Страуд стверджує у своїй статті 

«Кантові арґументи, здатність до концептуалізації та невразливість» (Stroud, 

1994), що коли ми приймаємо твердження (А) за істинне, то, хоча ми і не 

можемо бути переконані в істинності окремо взятих тез (а) та (b), однак ми 

можемо вважати логічно сумісними твердження (А) з обома тезами (а) та (b). 

Якщо перекласти це більш зрозумілою мовою, наступну тезу: можна 

поводитися та комунікувати з іншими суб’єктами у відповідності до певних 

конвенцій стосовно зовнішнього світу і, відповідно, критерію об’єктивності у 

цьому світі; однак, водночас, можна цілком виправдано припускати, що всі 

конвенційні переконання є, насправді, хибними – такими, що не мають 

об’єктивної значливості. 
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Брюкнер радикально виступає проти такої позиції. На його думку тези 

(а) та (b), за умови, що ми приймаємо істинність твердження (А) є 

суперечливими: 

«Логічно можливий світ W, у якому твердження (а) є істинним, є також світом, 

у якому мешкають наші двійники (DG – від Doppelgänger), яким ми (в нашому 

світі) приписуємо переконання в існуванні незалежних від суб’єкта об’єктів. 

Але, припускаючи істинність твердження (А), ми також маємо уявляти собі 

світ W як той, що містить ці незалежні об’єкти, з якими взаємодіють наші 

двійники (DG). Враховуючи їхнє переконання в існуванні незалежних від 

суб’єкта об’єктів (твердження (а)) – переконання, яке вони поділяють із нами 

– твердження (b) для світу W буде хибним» (Мельник, 2018d, с. 117-118).  

З цього Брюкнер робить доволі сильний висновок, а саме, що 

інтерпретація Страуда трансцендентального арґументу проти Декартового 

скептицизму в жодному разі не є поміркованою, а що вона, натомість, 

імпліцитно містить у собі радикальну позицію неможливості того, щоби 

переконання в існуванні об’єктивного світу було хибним. Утім, на нашу 

думку, позиція Брюкнера є відверто хибною, оскільки у твердженні (А) він 

здійснює стрибок від спільного для багатьох суб’єктів переконання в існуванні 

об’єктивного світу до необхідності існування об’єктивного світу. Однак, як ми 

спробуємо продемонструвати у розділі 4 цього дослідження, цілком можливо 

сформулювати критерій об’єктивності не виходячи з тези про необхідність 

існування об’єктивного світу як із засновку, і що зрештою осмислене 

використання поняття об’єктивності є логічно цілком сумісним з 

переконанням у тому, що всі наші знання про зовнішній світ є хибними. 
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2.8.5. Висновки з арґументації Барі Страуда та Ентоні Брюкнера49 

У зв’язку з розглянутими міркуваннями Брюкнера і Страуда варто 

наостанок взяти до уваги два важливі моменти, що стосуються умов, за яких 

трансцендентальний арґумент проти Декартового проблематичного ідеалізму 

може вважатися слушним. 

1. Критика Брюкнера була, в першу чергу, спрямована через Страуда на 

Стросона, арґументи якого у праці «Індивіди» стосувалися не стільки 

об’єктивності знань про предметний світу, скільки об’єктивності 

висловлювань про індивідуальні ментальні стани інших суб’єктів: 

«…йдеться про осмислений вжиток слів, які позначають кваліа (ментальні 

стани, об’єктивна наявність яких засвідчується їхньою суб’єктивною 

очевидністю): якщо ми осмислено вживаємо ці слова в комунікації, а також 

осмислено кажемо про те, що ми розуміємо про що йдеться, коли хтось 

повідомляє про переживання ним такого ментального стану, тоді закиди 

скептика є суперечливими. Справді, йому йтиметься про заперечення 

об’єктивної значливості висловлювань інших суб’єктів про кваліа. А це 

передбачає, що він неявно приймає засновок про осмислений вжиток цих 

висловлювань та їх розуміння (Страуд, 2015, с. 56)» (Мельник, 2018d, с. 118).  

Однак, питання про змістовність тих чи інших висловлювань передбачає 

інше питання, а саме про наявність епістемологічної моделі верифікації, в 

рамцях якої ці висловлювання лише і можуть отримати об’єктивний зміст. 

Тож, слушність арґументів як Стросона і Страуда, так і Брюкнера, є, 

насправді, залежною від наявності певної моделі верифікації. 

2. І Стросон, і Страуд, і Брюкнер виходять з пресуппозиції тези 

трансцендентального ідеалізму про розрізнення речей, як вони нами 

репрезентуються, та речей, як вони є самі по собі, у вжитку та інтерпретації 

поняття об’єкта, незалежного від суб’єкта (Страуд, 2015, с. 62). Останні 

                                                           
49 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Трансцендентальний арґумент 

Канта проти Декартового проблематичного ідеалізму та його рецепції в аналітичному кантознавстві» у 2018 

році (Мельник, 2018d). 
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розуміються саме у сенсі речей самих по собі. Відтак, розглянуті 

інтерпретації тягнуть за собою все коло проблем, пов’язаних з розумінням 

того, яким чином співвідносяться речі самі по собі та явища. Зрештою, 

розвиток трансцендентального антискептичного арґумента Канта не 

вирішує проблеми об’єктивності та доведення існування світу речей самих 

по собі, а, радше, рухається по колу, приймаючи існування речей самих по 

собі як засновок:  

«…справедливість найбільш сильних версій анти-скептичних 

трансцендентальних арґументів напряму залежить від справедливості тез 

розробленого Кантом трансцендентального ідеалізму, що повертає нас до 

необхідності прояснення та інтерпретації його змісту та концептуального 

апарату» (Мельник, 2018d, с. 118). 
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Висновки до розділу 2      

Теми, що ми їх розглянули в даному розділі, є одними з найбільш 

контроверсійних в Кантовій теоретичній філософії і мають багату історію 

досліджень, які тривають і донині. В історико-філософській перспективі ми 

орієнтувалися на здобутки сучасного аналітичного кантознавства.  

Предметом дослідження у цьому розділі був ряд ключових для 

комплексного розуміння проблематики Кантової ТД тем: апріорний синтез як 

спосіб розв’язання проблеми Г’юмового скептицизму; трансцендентальна 

апперцепція та її роль у конституюванні єдності досвіду та єдності свідомості; 

розрив (gap) в структурі арґументації ТД; зміст Спростування ідеалізму; 

зв'язок самосвідомості, темпоральності та об’єктивності; структура та 

слушність трансцендентальної арґументації. Дослідження цих тем спиралося 

на доробок сучасних авторів, які є, здебільшого, представниками традиції 

аналітичного кантознавства. Підбір тем для розгляду, по суті, покриває все 

коло проблематики ТД. Згідно зі стратегією нашого дисертаційного 

дослідження, ми мали у цьому розділі виявити на підставі різноманітних 

інтерпретацій ядро тих ключових ускладнень, які перешкоджають 

послідовному та несуперечливому розумінню змісту ТД. 

Шукане ядро ми вбачаємо у недостатній увазі до змісту поняття 

апріорного взагалі і до специфіки Кантового поняття апріорного синтезу 

зокрема. Справа у тому, що існує велика спокуса розуміти пасажі ТД у 

психологістичному руслі, як дескрипцію певних ментальних процесів, що 

супроводжують процеси репрезентування предметів досвіду та їх пізнання. 

При всій прискіпливості до термінології, текстологічної буквальності та 

суворому слідуванні вимогам здорового глузду, розглянуті інтерпретації                 

Дж. Ван Клеве, Д. Генриха, Р. Говела, П. Ґаєра, Дж. Дикера, Г. Елісона,                          

П. Стросона є надто фрагментованими для того, щоби вхопити специфіку ТД 

у її цілості. 

Ключові непорозуміння, на наш погляд, стосуються 1) онтологічного 

статусу суб’єкт досвіду, 2) стосунку трансцендентальної апперцепції до 
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свідомості, 3) змісту Кантового вчення про темпоральність, 4) змісту 

арґумента на користь існування речей самих по собі у Спростуванні ідеалізму. 

Перше та друге непорозуміння мають спільне коріння і зводяться до 

спроби психологізувати трансцендентальний суб’єкт. Слід визнати, що 

насправді питання про те, чим є трансцендентальний суб’єкт і як можна до 

нього підступитися, є однією з найбільших інтриг у Кантовій теоретичній 

філософії. Зрештою, як ми побачимо у четвертому розділі дисертації, така 

форма порушення питання взагалі позбавлена сенсу: про трансцендентальний 

суб’єкт годі запитувати як про щось. Однак, оскільки Кант цілком осмислено 

послуговується цим поняттям, напрошується висновок: або використання 

цього поняття є суперечливим, або все ж таки існує спосіб якимось чином 

тематизувати референт цього поняття. Коректна інтерпретація цього моменту 

є ключовою метою нашої дисертації. Однак, психологізація 

трансцендентального Я, а також стосунку належності репрезентацій цьому Я 

означає припущення доволі грубої помилки, а саме, зведення 

трансцендентального Я до емпіричного. Таким чином, ігнорується ключове 

для Кантової епістемології розрізнення рівнів трансцендентального (до-

досвідного, не-темпорального) та емпіричного. 

Третє й четверте непорозуміння також має свою підставу в ігноруванні 

зазначеного розрізнення. Однак, при цьому висловлюється дуже важлива 

інтуїція. П. Стросон у «Межах чуття» (Strawson, 1966) формулює вимогу до 

трансцендентальної теорії суб’єктивності, згідно з якою у самому досвіді 

повинна міститися підстава для чіткого розрізнення суб’єктивного та 

об’єктивного. П. Ґаєр та Дж. Дикер поділяють цю вимогу в контексті 

інтерпретації Спростування ідеалізму. Тож, наголоси розставлені, на наш 

погляд, цілком вірно: ідентифікація чогось у досвіді, як зовнішнього, 

передбачає наявність відповідної підстави розрізнення суб’єктивного та 

об’єктивного у досвіді; а отже, ця підстава забезпечує також можливість 

самоідентифікації. Проблема з розглянутими аналітичними інтерпретаціями 

полягає лише у тому, що темпоральність, у якій Кант вбачає підставу 
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самоідентифікації, розуміється як емпіричний час, що унеможливлює 

несуперечливу інтерпретацію Спростування ідеалізму. Кантові, натомість, 

ідеться про надзвичайно складну і витончену теорію апріорного 

конституювання топології емпіричного часу через механізми апріорного 

синтезу. Таким чином, єдність апперцепції, яка конституює єдність досвіду, а 

також є формальною засадою самоідентифікації, годі пояснювати через 

тяглість в емпіричному часі; натомість, самий плин часу слід розуміти як щось, 

що апріорі конституюється трансцендентальною апперцепцією та 

механізмами апріорного синтезу. 

Отже, в наступному розділі ми маємо зосередитися на Кантовій теорії 

рецептивності та понятті апріорного синтезу. Вже у другому розділі ми 

зачепили цю тему, вказавши, що, слідуючи тексту КЧР, більшість дослідників 

не наважується інтерпретувати рецептивність (апріорну чуттєвість) у термінах 

концептуалізму. Тобто, вони не наважуються поставити під сумнів Кантову 

тезу про дуалізм рівнозначних пізнавальних здатностей – розсуду та 

чуттєвості – і допустити, що розсуд при цьому є доміновчою пізнавальною 

здатністю. Ми з ними не погоджуємось. Отже, наступний розділ буде 

присвячено апології концептуалістичної інтерпретації Кантової теорії 

рецептивності, яку ми розгортатимемо з опорою на доробок В. Селарса і                       

Г. Когена. 
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РОЗДІЛ 3. КАНТОВА ТЕОРІЯ РЕЦЕПТИВНОСТІ ТА ЇЇ 

КОНЦЕПТУАЛІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

3.1. Концептуалістична і не-концептуалістична інтерпретація Кантового 

дуалізму пізнавальних здатностей 

Ключова для Кантової ТД зокрема  і для КЧР в цілому проблематика 

задається відомим пасажем: 

«Споглядання і поняття…є елементами всього нашого пізнання; так що ані 

поняття без відповідних їм у певний спосіб споглядань, ані споглядання без 

понять не є [самі по собі достатніми] для конституювання пізнання 

(Erkenntnis). Думки без змісту є порожніми, споглядання без понять є сліпими. 

Таким чином, настільки ж важливо зробити розсудові поняття чуттєвими 

(тобто надати їм предмет у спогляданні), наскільки важливо зробити 

спогляданнями пізнаваними (тобто підвести їх під поняття). Ці дві сили або 

здатності не можуть обмінятися своїми функціями. Розсуд не може 

споглядати, а чуття – мислити. Лише з поєднання цих здатностей може 

постати пізнання (Erkenntnis)» (Kant, 1919, S. 107).   

У цьому пасажі формулюється принцип, за яким споглядання і поняття 

є необхідними, взаємодоповнювальними елементами пізнання. Відтак, цей 

пасаж ініціює дискусію довкола т.зв. Кантового дуалізму пізнавальних 

здатностей – розсуду і чуттєвості. 

Деякі авторитетні інтерпретатори Канта, серед яких можемо назвати                 

В. Селарса та Дж. МакДавела (Sellars, 1963, 1968; McDowell, 1994) прочитують 

цей пасаж у спосіб, який підважує незалежний характер апріорної чуттєвості 

від розсуду. Відповідно, робиться висновок про залежність споглядань від 

розсудових понять. Мовляв, споглядання, які не можна підвести під розсудові 

поняття, або просто не існують, або є цілком позбавленими сенсу. Тобто, вони 

не є пізнаваними та об’єктивно значливими. 

На користь такого прочитання говорить пасаж з Трансцендентальної 

діалектики, а саме з розділу Ідеал чистого розуму, де Кант формулює 



128 
 

трансцендентальний закон конкретизації (das transzendentale Gesetz der 

Spezifikation): 

«…трансцендентальний закон конкретизації…який покладає на розсуд 

функцію (dem Verstande auferlegt), для кожного роду шукати підрід, а для 

кожної відмінності – більш дрібну відмінність. Оскільки ж немає найнижчих 

понять, немає і найвищого. Розсуд пізнає лише за допомогою понять; отже, як 

би далеко він не просунувся у поділі понять, він ніколи не пізнаватиме лише 

за допомогою споглядань, а лише за допомогою нижчих (конкретніших – 

В.М.) понять» (Kant, 1919, S. 558). 

Однак, ситуація виявляється більш складною, якщо зважити на те, що у 

КЧР є й інші пасажі, з яких слідує, що сам Кант виразно відхиляє можливість 

такого перекосу структури пізнавальних здатностей у сторону розсуду: 

 «Категорії розсуду, натомість, не становлять тих умов, за яких предмети є 

даними у спогляданні, утім, звісно, предмети можуть нам з’являтися (können 

uns erscheinen) без необхідного стосунку до функцій розсуду» (Kant, 1919,                    

S. 143). 

 «…явища можуть бути даними у спогляданні і без функцій розсуду» (Kant, 

1919, S. 143).  

 «Явища можуть бути такими (es könnten…Erscheinungen so beschaffen sein), 

що розсуд не знайде в них нічого сумірного власним умовам єдності; і все 

взагалі може перебувати у такому сум’ятті (alles so in Verwirrung läge), що у 

послідовності явищ не спостерігалося би нічого, що оприявнювало би правило 

синтезу і співвідносилося би з поняттям причини та дії… Ці явище все-таки 

надавали би предмети нашому спогляданню, оскільки споглядання жодним 

чином не потребує функцій розсуду» (Kant, 1919, S. 143-144).   

 «Багатоманітне споглядань повинно вже бути даним до будь-якого 

розсудового синтезу і незалежно від нього» (Kant, 1919, S. 160). 

Із цих чотирьох пасажів, здається, слідує досить переконливий висновок 

про те, що споглядання є принципово не-концептуальними. Комбінуючи цю 

тезу із тезою Канта про те, що споглядання – це пізнавальна здатність і спосіб 
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пізнання50 отримаємо висновок про те, що споглядання – це принципово не-

концептуальний вид пізнання. Іншими словами, маємо постулювати наявність 

об’єктивно значливого пізнання поза необхідним стосунком до будь-яких 

понять.  

Отже, теза про незалежність чуттєвості від розсуду, а споглядань – від 

понять означає буквально наступне: апріорні форми чуттєвості виявляються 

достатньою підставою для продукування об’єктивно значливого пізнання поза 

будь-якою концептуальною складовою – емпіричною чи апріорною, – яка 

могла би бути пов’язана з цими спогляданнями.  

К. МакЛір розвиває ці міркування у наступному ключі. Мовляв, Кант 

вимушений визнати існування не-раціональних людських або нелюдських 

істот, наприклад, дітей та тварин, які не мають здатності до дискурсивного 

(розсудового) пізнання і які, однак, здатні утворювати об’єктивно значливі 

споглядання. Звідси слідує, що існує принципово не-концептуальне пізнання, 

яке є об’єктивно значливим незалежно від понять і від розсудової здатності до 

концептуалізації взагалі (McLear, 2011). 

Однак, на нашу думку, буквальне дотримання змісту текстів, у яких 

начебто фіксується дуалізм пізнавальних здатностей та автономність 

чуттєвості від розсуду, стикається з дуже серйозними інтерпретаційними та 

суто логічними проблемами. Окрім того, очевидно, що різні тексти у КЧР, які 

стосуються питання про співвідношення двох пізнавальних здатностей, 

                                                           
50 Г. Коген звертає увагу на Кантове розрізнення понять метафізичного і трансцендентального апріорі. Це 

розрізнення впадає у вічі вже у Трансцендентальній естетиці з її розділами про метафізичне та 

трансцендентальне роз’яснення (Erörterung) форм простору і часу. Коген надає цьому розрізненню великої 

ваги в контексті Кантової методології. Мовляв, трансцендентальне дослідження відштовхується від факту 

об’єктивно значливого позитивного знання про предмети; виявляє необхідні форми-передумови, які є 

необхідними для обґрунтування об’єктивної значливості предметного знання; демонструє, яким чином самі 

ці форми можуть бути не лише формами пізнання, але реальним знанням – найбільш загальним знанням про 

можливі предмети досвіду. Другому етапу, який стосується пошуку форм-передумов об’єктивності знання, 

відповідає поняття метафізичного апріорі та §§13-21 ТД. Третьому етапу відповідає поняття 

трансцендентального апріорі та, відповідно, §§24-26 ТД (Cohen, 1885, S. 78, 81, 209, 214, 216-218, 368; Kant, 

1919, S. 110-111). Отже, коли нам ідеться про те, що форми споглядання є не лише пізнавальною здатністю 

(формою пізнання), але також повноцінним знанням (знанням про безпосередньо дані предмети), ми маємо 

на увазі саме це методологічне розрізнення метафізичного і трансцендентального змісту поняття апріорі в 

інтерпретації Г. Когена. Наша позиція з приводу цих питань була оприлюднена нами у 2019 р., в тезах доповіді 

«Метафізична і трансцендентальна дедукція категорій у теоретичній філософії І. Канта» (Мельник, 2019а) на 

науково-практичній конференції «Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія і практика».   
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суперечать одне одному. Отже, питання полягає у тому, як можна узгодити ці 

суперечливі пасажі. 

Те, як Кант бачить розв’язання цієї проблеми, нам відомо зі вступу до 

Трансцендентальної логіки: споглядання і поняття є структурно 

взаємодоповнювальними та семантично взаємозалежними конституентами 

об’єктивно значливого судження (Kant, 1919, S. 106-107). Варто відзначити, 

що Кантові йдеться про пізнання (Erkenntnis) у двох різних значеннях: 

1) Вузькому значенні, сформульованому в В-виданні КЧР, згідно з яким 

пізнання є об’єктивно значливим судження (Kant, 1919, S. 34, 158). 

2) Широкому значенні, сформульованому в А-виданні КЧР, а також 

повтореному в В-виданні КЧР як один з етапів конституювання знання 

пізнання. Згідно із цим значенням, пізнання є об’єктивною 

усвідомлюваною репрезентацією (objektive Vorstellung mit Bewusstsein) 

(Kant, 1919, S. 333).   

У § 19 ТД можна побачити суперечність у вжитку поняття пізнання. В 

одному і тому ж контексті воно вживається, як у широкому, так і вузькому 

значенні: «…судження є не чим іншим, як способом (формою – В.М.), у який 

(відповідно до якої – В.М.) пізнавальні дані (курсив – В.М.) підносяться до 

об’єктивної єдності апперцепції (…Urteil nichts anderes sei, als die Art, gegebene 

Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu bringen)» (Kant, 1919,                   

S. 158).  

Тобто, тут ідеться про те, що репрезентації є даними у спогляданні ще 

до того, як вони синтезуються у підведенні їх до єдності апперцепції; тобто, 

вони є даними до будь-якої свідомої концептуалізації.  

І далі про пізнання йдеться як про щось, що вже має попередній стосунок 

до єдності апперцепції, який не передбачає свідомого формулювання суджень 

і, відповідно, не передбачає темпоральної послідовності у формуванні 

репрезентацій та їхній концептуалізації: 
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«…я не хочу цим сказати, що репрезентації з необхідністю пов’язані (gehören 

zueinander) між собою в емпіричному спогляданні; натомість вони пов’язані 

через необхідну єдність апперцепції в синтезі споглядань, тобто відповідно до 

засад об’єктивного визначення всіх репрезентацій, наскільки з них (засад) 

може постати пізнання (курсив – В.М.) і які є похідними від засади 

трансцендентальної єдності апперцепції (aus dem Grundsatze der 

transzendentalen Einheit der Apperzeption abgeleitet sind)» (Kant, 1919, S. 158).  

Отже, якщо нам ідеться про пізнання як про об’єктивно значливе 

судження, тоді Кантова формула «пізнання = поняття + споглядання»51 

видається виправданою. Однак, з цього не слідує, що «порожні поняття» та 

«сліпі споглядання» є неможливими поза вузьким епістемологічним 

контекстом, обмеженим поняттям об’єктивно значливого судження. Справа у 

тім, що порожнє поняття не є синонімом позбавленого сенсу поняття. Радше 

воно означає поняття, яке не є об’єктивно значливим. Тобто, таке поняття, 

яке не має референта у множині можливих споглядань. Поняття про 

фантастичних істот, наприклад, не є об’єктивно значливими у тому вузькому 

сенсі об’єктивної значливості, яке надає цьому поняттю Кант. Але ми не 

маємо підстав для того, щоби назвати такі поняття позбавленими сенсу. 

Відтак, наступний пасаж з Трансцендентальної аналітики зовсім не 

означає, що поняття є змістовними лише у вузькому контексті об’єктивно 

значливих суджень або у будь-якому іншому контексті, пов’язаному із 

використанням суджень. Тут йдеться саме про об’єктивність, а не про 

змістовність: «Розсуд не може використовувати поняття у якийсь інший 

спосіб, окрім як у рамцях суджень (Von diesen Begriffen kann nun der Verstand 

keinen anderen Gebrauch machen, als dass er dadurch urteilt)» (Kant, 1919, S. 120). 

Таке саме міркування є застосовним і до споглядань: «сліпі 

споглядання» - це не те саме, що міражі чи галюцинації; подібні споглядання 

                                                           
51 Пор. з формулюванням, яке наводить І. Іващенко: «об’єктивна значущість = споглядання + мислення» 

(Іващенко, 2012, с. 7). Варто зробити обмовку, що коли нам йдеться про пізнання, завжди імпліцитно 

розуміється об’єктивно значливе, наукове пізнання, позаяк саме такий тип пізнання знаходиться у фокусі 

нашого дослідження.  
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є просто незалежними від свідомої діяльності розсуду об’єктивно значливими 

пізнаннями. Лише якщо прийняти ці тези, можна узгодити а) Кантову позицію 

щодо взаємодоповнювальності пізнавальних здатностей в рамцях 

конституювання об’єктивно значливого  судження з б) його ж пасажами, у 

яких йдеться про незалежність споглядань від концептуалізації як свідомої 

діяльності розсуду. З цих міркувань, здається, прямо слідує теза про те, що 

подібні незалежні об’єктивно значливі споглядання мають принципово не-

концептуальний об’єктивний зміст. 

Такий висновок про наявність у раціональних людських та не 

раціональних52 людських та нелюдських істот змістовних споглядань, 

принципово незалежних від будь-якої свідомої розсудової діяльності, 

ініціював серед сучасних кантознавців жваву дискусію стосовно того, чи є 

Кант концептуалістом у питанні про співвідношення розсуду та чуттєвості. 

Результати цієї дискусії мають серйозні наслідки для нашої інтерпретації 

змісту ТД. 

Позиція концептуалізму полягає у тому, що розсуд, як здатність до 

концептуалізації (до експліцитного пізнання у формі суджень), цілком 

визначає весь зміст усвідомлюваних об’єктивних репрезентацій, зокрема всі 

об’єктивно значливі судження та споглядання, які виникають за 

посередництва форм чуттєвості. При цьому можна виокремити позиції 

сильного та слабкого концептуалізму, які відрізняються одна від одної 

ступенем автономії форм чуттєвості й визначених ними споглядань від 

розсуду.  

Сильна версія концептуалізму передбачає, що розсуд цілком визначає 

чуттєвість, наскільки вона є пізнавальною здатністю (тобто, наскільки вона 

надає об’єктивні репрезентації). Серед прихильників цієї версії 

концептуалізму можемо назвати В. Селарса (Sellars, 1963, 1968) та П. Абела 

                                                           
52 Ми використовуємо саме роздільне написання слова «не раціональний», оскільки вважаємо, що у цьому 

контексті важливо вказати на відсутність в істоти можливості мислити та діяти раціонально. У той час, як 

слово «нераціональний» вказує на те, що в істоти є можливість мислити або діяти раціонально, але вона 

хибить та мислить/вчиняє нераціонально. 



133 
 

(Abela, 2002). Почасти елементи концептуалістичної інтерпретації можна 

віднайти в Дж. МакДавела (McDowell, 1994).  

Слабка версія концептуалізму передбачає, що чуттєвість, як пізнавальна 

здатність, є незалежною і становить необхідну умову можливості всіх 

усвідомлюваних об’єктивних репрезентацій, а деякі емпіричні поняття 

випадають з доміновчого контексту об’єктивних суджень досвіду. Ця версія 

концептуалізму є більш поширеною, аніж сильна версія, і може бути 

представлена широким колом сучасних дослідників (Bauer, 2012; Ginsborg, 

2006; Golob, 2012; Grüne, 2009; McDowell, 2009; McLear, 2014; Pippin, 2013; 

Wenzel, 2005).  

Позиція, не-концептуалізму полягає у тому, що чуттєвість, як 

пізнавальна здатність, може утворювати споглядання, які є цілком 

незалежними від експліцитної розсудової діяльності самодостатніми 

репрезентаціями, які, отже, несуть у собі цілком не-концептуальний зміст 

(Allais, 2009, 2015, 2016; Hanna, 2005; McLear, 2015).  

При  цьому можна також виокремити позицію сильного не-

концептуалізму, зміст якої полягає у тому, що репрезентації є не просто 

незалежними від дискурсивного пізнання способами даності предметів у 

досвіді, але також є достатньою підставою для оцінки епістемічних та 

практичних переконань (beliefs). Цією властивістю репрезентації завдячують 

дорефлексійним (допредикативним) нормативним критеріям, вбудованим у 

не-концептуальний зміст (Hanna, 2015; Tolley, 2013).  

Як ми побачимо у подальших розвідках цього розділу, позиції сильного 

концептуалізму та сильного не-концептуалізму є дуже схожими одна з одною. 

Це має місце з тієї причини, що обидві інтерпретації звертають увагу на 

дорефлексійну (допредикативну) структуру досвіду, яка конституюється 

механізмами апріорного синтезу. Ми у цьому розділі арґументуватимемо на 

користь позиції сильного концептуалізму. Робити це ми будемо на підставі 

інтерпретації Кантового вчення про потрійну структуру апріорного синтезу, 

апорії подвійної афектації та Міфу про дане В. Селарса.   
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3.2. Термінологічні засади інтерпретації Кантової теорії рецептивності53 

З попередніх розвідок очевидно, що ТД істотно модифікує та ускладнює 

Кантове вчення про апріорні форми чуттєвості. Колізія, яка, на нашу думку, 

може слугувати дороговказом при спробах дати несуперечливу інтерпретацію 

теорії чуттєвості, з огляду на зміст ТД та Аналітики засад, має 

термінологічний характер. Мова йде про наступний ряд термінів, специфіка 

кореляції яких складає предмет більшості інтерпретаційних досліджень: річ 

сама по собі (das Ding an sich) – репрезентація (die Vorstellung) – предмет (der 

Gegenstand) – явище (die Erscheinung) – споглядання (die Anschauung). Окрім 

того, «артикуляція змісту цих понять здійснюється у тісному зв’язку з рядом 

інших понять: трансцендентальний синтез, рецептивність та афектація» 

(Мельник, 2019b, с. 102). Нижче ми формулюємо ряд тез з опорою на текст 

КЧР, які, на наш погляд дозволяють увиразнити специфіку розрізнення 

зазначених понять, а також виявити шляхи для послідовної інтерпретації ТД, 

яка, про що буде йтися у наступних підрозділах, рухатиметься в 

концептуалістичному руслі. Це потребує прискіпливої роботи з 

термінологією, тож ми опиратимемось, окрім тексту КЧР, на ґрунтовний 

словник Кантових термінів Р. Айслера (Eisler, 1984): 

1. «Предмет афіціює суб’єкт. Предмет є даним для суб’єкта пізнання. 

Рецептивність = чуттєвість54» (Мельник, 2019b, с. 102).  

2. «Рецептивність вможливлює репрезентації предметів55» (Там само). 

3. «Споглядання мають пасивний характер56» (Там само). 

                                                           
53 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Проблема афектації в рамцях 

Кантової теорії досвіду та спроба її вирішення Вілфридом Селарсом» у 2019 році (Мельник, 2019b).  
54 «Предмет є даним для суб’єкта лише завдяки тому, що він у певний спосіб його афіціює. Така здатність 

(рецептивність) отримувати репрезентації (Vorstellungen) шляхом афектації називається чуттєвістю 

(Sinnlichkeit)» (Eisler, 1984, S. 4).   
55 «Рецептивність…(здатність) мати репрезентації способом, яким предмети афіціюють (affizieren) суб’єкт» 

(Eisler, 1984, S. 473). 
56 «Споглядання є завжди пасивним і лише остільки є можливим, оскільки щось афіціює наші чуття» (Eisler, 

1984, S. 16). 
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4. «Предмет = явище = репрезентація. Обсяг поняття «споглядання» не 

вичерпується обсягом поняття «явище»57» (Мельник, 2019b, с. 102). 

5. «Про суб’єкт, наскільки він зазнає афектації, можна сказати, що він є 

пасивним58» (Там само). 

6. «Розсуд є джерелом афектації59» (Там само). 

7. «Суб’єкт може афіціювати себе60» (Там само). 

8. «Час є формою внутрішньої афектації61» (Там само). 

9. «Перцепція є одним з різновидів репрезентацій (свідомі репрезентації). 

Формами пізнання є споглядання і поняття. Пізнання є різновидом 

перцепцій а, відтак, репрезентацій. Споглядання і поняття є різновидами 

репрезентацій62» (Там само). 

Якщо розглядати ці тези як систему, то виявляється, що вона не є 

позбавленою суперечностей та неоднозначностей. Можна зробити висновки 

про: 

 Наявність колізії у визначенні змісту понять предмета, репрезентації та 

споглядання на підставі тез (4) та (9). А саме: 

A. «Поняття репрезентації можна вживати у словосполученні 

репрезентація предмета. Тобто, предмет є відмінним від репрезентації, 

він афіціює суб’єкт, внаслідок чого має сформуватися репрезентація 

(теза 1)» (Мельник, 2019b, с. 103).  

                                                           
57 «Усі речі, які постають для наших чуттів як предмети, є явищами. Однак те, що містить лише якусь певну 

форму у чистій чуттєвості, незалежно від (емпіричних) даних чуттів, відноситься до чистого споглядання, яке, 

хоча і є вільним від сприйняттів, однак через це не належить  розсуду (einer von Empfindungen leeren, darum 

aber nicht verstandesmäßigen)» (Eisler, 1984, S. 18). 
58 «В рамцях трансцендентального синтезу виображення (Einbildungskraft) розсуд – який є однією з 

(пізнавальних) здатностей цього суб’єкта – здійснює таку дію на пасивний (курсив мій – В.М.) суб’єкт, щодо 

якої ми можемо сказати, що у такий спосіб афіціюється внутрішнє чуття» (Kant, 1919, S. 166). 
59 «Розсуд не віднаходить у внутрішньому чутті готових зв’язків, натомість продукує, афіціюючи внутрішнє 

чуття» (Kant, 1919, S. 167). 
60 «Як суб’єкт пізнає об’єкти лише остільки, оскільки вони афіціюють його зовнішнім чином, так само він 

може споглядати себе лише остільки, оскільки внутрішнім чином афіціює сам себе» (Kant, 1919, S. 168). 
61 «Час задає спосіб (Die Zeit ist die Art), у який суб’єкт власною активністю афіціює сам себе» (Kant, 1919,               

S. 99). 
62 «Поняття «репрезентація» є родовим поняттям. Поняття «свідома репрезентація» (перцепція) є видовим 

поняттям. Суб’єктивна перцепція є відчуттям (Empfindung), а об’єктивна перцепція – пізнанням. Пізнання 

здійснюється у двох формах: як споглядання і як поняття» (Kant, 1919, S. 333). 
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B. Поняття предмета функціонує як синонім поняття репрезентація (тези 

4, 9)» (Мельник, 2019b, с. 103).  

C. «Поняття репрезентації використовується як синонім поняття 

споглядання; тобто суто пасивного «зрізу» досвіду. У такому випадку 

поняття предмет використовується у звичному значенні поняття  

репрезентації = явище (теза 2)» (Там само). 

D. «Поняття споглядання набуває значення предмета = явища = 

репрезентації в рамцях чистого споглядання, яке є результатом 

спонтанної «дії» розсуду і не потребує «дії» з боку зовнішніх речей (тези 

4, 9)» (Там само). 

 Наявність колізії, з одного боку, між тезами (3), (4), (5) і, з іншого боку, 

тезою (9): 

A. В тезах (3), (4), (5) споглядання розуміються як такі, що мають пасивний 

характер. 

B. Згідно з тезою (9) споглядання є «формою пізнання і репрезентації» (Там 

само).  

C. Оскільки ж, згідно із тезою (4), зміст поняття репрезентації розуміється 

як тотожний змісту поняття явища; а явище, згідно з тезою (8), є тим, що 

здійснює внутрішню афектацію суб’єкт (тобто, афіціює його у 

внутрішньому чутті); то репрезентацію маємо розуміти як таку, що має 

активний характер. Звідси, оскільки споглядання, згідно з тезами (4) та 

(9), в контексті апріорного споглядання, розуміється як синонімічне з 

поняттям репрезентації, то воно також повинно мати активний 

характер. 

 Можливість інтерпретувати на підставі тез (5) та (6) суб’єкт пізнання як 

такий, що має водночас активний і пасивний характер. 

 Двозначність у розумінні змісту поняття внутрішньої афектації:  

A. «Як апріорне конституювання розсудом сфери рецептивності (теза 

6)» (Там само). 
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B. «Як «дію» емпіричного суб’єкта на внутрішню чуттєвість, за 

аналогією з «дією» на неї інших явищ, наслідком чого є апріорні 

споглядання (тези 7, 8)» (Мельник, 2019b, с. 103).  

З нашої точки зору, очевидно, що зазначені неясності та суперечності в 

інтерпретації співвідношення понять предмет, явище, репрезентація, 

споглядання зрештою зводяться до неясності зі змістом поняття афектації. Від 

прозорої та послідовної реконструкції змісту цього поняття, а також, більш 

глобально, того епістемологічного механізму, що Кант позначає за його 

допомогою, залежить, на нашу думку, можливість зрозуміти «функцію 

суб’єкта у конституюванні рецептивності» (Мельник, 2019b, с. 103). Як ми 

побачимо далі, багато дослідників Кантової теоретичної філософії вважають 

таку реконструкцію неможливою, оскільки, мовляв, механізм афектації, як 

його змальовує Кант, сам по собі є суперечливим.  

3.3. Формулювання проблеми афектації Гансом Файгінґером63  

Класичне формулювання проблеми, пов’язаної з Кантовим поняттям 

афектації, запропонував визначний німецький філософ Ганс Файгінґер у 

другому томі своєї монументальної кантознавчої праці «Коментар до Кантової 

Критики чистого розуму» (Vaihinger, 1922, S. 48-53). Він виокремлює два 

значення цього поняття, які є інтуїтивно зрозумілими і які прямо вичитуються 

з тексту КЧР: 

1. «Трансцендентна афектація трансцендентального суб’єкта з боку 

речей самих по собі» (Мельник, 2019b, с. 103). 

2. «Емпірична афектація емпіричного суб’єкта з боку явищ» (Там само).  

У зв’язку зі змістом поняття трансцендентної афектації виникає 

проблема, яку можна увиразнити за допомогою наступної системи тез: 

                                                           
63 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Проблема афектації в рамцях 

Кантової теорії досвіду та спроба її вирішення Вілфридом Селарсом» у 2019 році (Мельник, 2019b).  
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1. Ключова теза трансцендентального ідеалізму про розрізнення явищ і речей 

самих по собі відмовляє у можливості мати позитивне, достовірне знання 

про речі самі по собі, резервуючи цю можливість лише за пізнанням 

предметів досвіду, які є суб’єктивними репрезентаціями. 

2. Предмети досвіду «конституюються на основі даних чуттєвих вражень, які 

суб’єкт отримує внаслідок дії на нього речей самих по собі» (Мельник, 

2019b, с. 103).  

3. Зазначена дія речей самих по собі на суб’єкт, яка називається зовнішньою 

афектацією, «розуміється за аналогією до кавзації (die Verursachung) 

(Eisler, 1984, S. 12)» (Там само).  

4. Однак, «кавзальний зв'язок є однією з категорій розсуду, а відтак є 

застосовним лише до явищ досвіду і в жодному разі до речей самих по собі» 

(Там само).  

5. Тези (1) та (4), які засновуються на даному у тезах (2) та (3) визначенні 

поняття афектації, суперечать одне одному. 

У зв’язку зі змістом поняття трансцендентної афектації ряд проблем, 

які можна представити наступним чином: 

1. В межах трансцендентального ідеалізму явища розглядаються як такі, що 

синтезуються з емпіричного багатоманітного, яке суб’єкт отримує від 

зовнішніх, незалежних від суб’єкта речей. Отже, явища маємо розуміти 

лише як «наслідок «взаємодії» суб’єкта з речами самими по собі» 

(Мельник, 2019b, с. 103). І зведення змісту поняття афектації до змісту 

поняття емпіричної афектації жодним чином не вирішує проблему. Адже, 

навіть якщо ми застосовуватимемо поняття кавзації в межах емпіричного 

досвіду щодо «дії» емпіричних явищ на емпіричний суб’єкт, це не 

виключає необхідності позасуб’єктного джерела , з якого отримуються 

чуттєві враження – матерія досвіду64.  

                                                           
64 Цю думку Файгінґер висловлює у наступних двох пасажах: 

1) «Усю цю визначеність (суб’єкта), нехай лише й реалізовану через можливу сукупність відчуттів, слід 

розглядати як апріорну, себто абсолютну, таку, що не передбачає жодної спів-дії зі сторони суб’єкта; ця 
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2. Окрім того, застосування поняття емпіричної афектації тягне за собою 

проблеми з коректним застосуванням поняття явища, оскільки воно 

редукується до такої даності у чуттєвості, яка є визначеною лише у 

просторі, але не у часі. Тож, за такого підходу явище виявляється 

своєрідним недопредметом. А щоби стати повноцінним предметом те, 

воно має спершу афіціювати емпіричний суб’єкт65. 

Однак, таке розуміння явища або предмета досвіду, як недовизначеного 

в апріорній чуттєвості, є, очевидно, неприйнятним в межах Кантової 

епістемології. Бо предмет досвіду – це структура, яка визначається як така, що 

відповідає апріорним правилам конституювання досвіду. Цими правилами є 

категорії, схематизовані у формі часу. Тож, «предмет досвіду, невизначений у 

часі, не є предметом досвіду взагалі, оскільки він не ідентифікується в рамцях 

даної концептуальної схеми» (Мельник, 2019b, с. 104). 

Здається, що проблему можна вирішити, якщо не намагатися звести 

зміст поняття афектації до одного зі значень – трансцендентного чи 

емпіричного, – а, натомість, поєднати обидва значення в комплексній теорії 

подвійної афектації. Саме цей шлях пропонує Файгінґер: «Кантові, звісно, в 

першу чергу йшлося про емпіричну афектацію, і, звісна річ, не замість 

трансцендентної…а поряд із нею» (Vaihinger, 1922, S. 52). Таким чином, теорія 

подвійної афектації передбачає, що «афектація суб’єкта відбувається 

одночасно на обох рівнях: на рівні трансцендентального суб’єкта і речі самої 

по собі та на рівні емпіричного суб’єкта і явища» (Мельник, 2019b, с. 104). 

                                                           
визначеність описується Кантом як рецептивність, і з неї випливає особливе для Кантової теоретичної 

філософії поняття афектації. Без цього природу свідомості неможливо було би пояснити» (Vaihinger, 

1922, S. 48). 

2) «…Кантова система з необхідністю передбачає трансцендентну афектацію Я речами самими по собі» 

(Vaihinger, 1922, S. 53). 
65 «У доданому до другого видання КЧР розділі «Спростування ідеалізму» ми зустрічаємо саме це розуміння 

предмета як незалежного від репрезентацій і все-таки відмінного від речі самої по собі; оскільки цей предмет 

є «у просторі»… Виявляється, що Кант…висуває дві суперечливі тези про стосунок зовнішнього 

матеріального світу до наших репрезентацій: згідно із першою тезою світ тіл (Körperwelt) є лише 

репрезентацією; згідно із іншою він є чимось незалежним від репрезентацій. Згідно з першою тезою суб’єкт 

афіціюють речі самі по собі, згідно із другою – феноменальні предмети» (Vaihinger, 1922, S. 52). 
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Однак, теорія подвійної афектації, позбавляючи нас необхідності 

обирати між трансцендентною та емпіричною афектацією, не вирішує 

проблем, з якими стикається кожна з них. Ба більше, вона навіть ускладнює 

ситуацію, оскільки до відомих проблем додається ще одна: «необхідність 

реального подвоєння суб’єкта пізнання на трансцендентальний та 

емпіричний», які мають різний онтологічний статус і певним чином 

співіснують (Vaihinger, 1922, S. 53). 

Аналіз проблематики, пов’язаної з поняттям афектації, показує, що чи 

не найважливіше питання полягає у тому, який онтологічний статус має 

предмет досвіду. Вище, в контексті розгляду інтерпретації Файгінґера, для 

позначення цього статусу вводилося поняття даності (die Gegebenheit) 

предмета у досвіді. Більш прискіпливе дослідження цього поняття і загалом 

епістемологічного змісту афектації приводить нас до доробку визначного 

американського філософі Вілфрида Селарса і, зокрема, до його Міфу про дане.  

3.4. Міф про дане Вілфрида Селарса66 

Звернення до інтерпретації Кантової теорії рецептивності, що її 

запропонував яскравий представник аналітичної філософії В. Селарс, є вкрай 

важливою для нас з ряду причин. По-перше, Селарс, будучи знайомий з 

філософією Гусерля (Циба, 2015, с. 41), звертає увагу на першу редакцію ТД, 

в якій Кант розвиває доволі темне вчення про потрійну структуру апріорного 

синтезу. Це підводить його до виявлення подвійної структури зовнішньої 

афектації67, відповідно до чого репрезентації не є результатом пасивної 

диспозиції суб’єкт, який, мовляв, спершу отримує чуттєві враження, а потім 

потім на їх підставі синтезує предмети досвіду; натомість, що суб’єкт апріорі 

конституює рецептивність (чуттєвість) таким чином, що у ній можуть 

                                                           
66 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Проблема афектації в рамцях 

Кантової теорії досвіду та спроба її вирішення Вілфридом Селарсом» у 2019 році (Мельник, 2019b). 
67 Обидва розглянуті у попередньому підрозділі значення афектації – трансцендентне та емпіричне – 

стосуються зовнішньої афектації. Поняття внутрішньої афектації стосується конституювання апріорних 

споглядань, коли матерію досвіду суб’єкт не запозичує ззовні, натомість віднаходить її в абстрактному 

багатоманітному апріорних форм споглядання (Kant, 1919, S. 165-166).  
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репрезентуватися ті чи інші предмети, які, відтак, не вперше конструюються, 

а лише реконструюються в рамцях емпіричного досвіду. Це є цілком 

суголосним з радикальною епістемологічною інтерпретацією Германа Когена 

(Cohen, 1885), чий доробок має вирішальне значення для нашого дослідження.  

Селарс узагальнює тезу про пасивний характер у відомому Міфі про 

дане – арґументі, який він формулює у праці «Емпіризм та філософія 

ментального» (Sellars, 1963). В. Циба пропонує витончену та інтуїтивно 

зрозумілу реконструкцію структури Селарсового Міфу про дане, тож ми 

посилаємось у цьому питанні саме на нього: 

«1. Уявлення про предмет може бути або чуттєвим, або поняттєвим. 

  2. Чуттєве уявлення походить з відчуттєвого враження, спричиненого 

входженням об’єкта в наше поле сприйняття, тоді як дискурсивне уявлення є 

результатом концептуальних операцій із враженнями. 

  3. Залучення понять для одержання знання потрібне лише за умови, що 

відчуттєві враження є нечіткими або неартикульованими. 

  4. Тому достеменне емпіричне пізнання можливо не суто концептуально, 

отже, неінференційно. 

  5. Чуттєві уявлення є неконцептуальними» (Циба, 2016, с. 44). 

На нашу думку, зміст Міфу про дане може бути обґрунтований 

посиланням на текст Вступу до Трансцендентальної діалектики (Kant, 1919, 

S. 333), де висловлюється теза про те, що споглядання є «підвидом пізнання, а 

пізнання є підвидом репрезентацій. Відтак, ми можемо уявити собі 

репрезентації, які не мають пізнавального характеру» (Мельник, 2019b, с. 105). 

Звідси робиться висновок про те, що ми можемо мислити такі елементи 

емпіричного досвіду, які, залишаючись поза увагою, не входять у стосунок до 

розсуду і, відповідно, не концептуалізуються, залишаючись пасивно даними.  

У формулюванні Міфу про дане Селарс майстерно виявляє ключову 

проблему, через яку інтерпретація способу існування предметів досвіду через 

поняття пасивної даності у чуттєвості суперечить змісту і духу 

трансцендентального ідеалізму. Наприклад, для Е. Гусерля також як і для 
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Канта є виключеною ситуація, коли для предмета залишатися поза увагою 

означає можливість залишатися, в певному сенсі, незалежним від суб’єкта 

(Husserl, 1939, S. 84-93; 231-235; 239-255). Зникнення предмета з поля уваги 

(або поля зору) в термінах трансцендентального ідеалізму означає лише зміну 

рівня актуалізації: суб’єкт продовжує утримувати в актуальному полі уваги 

предметний горизонт (системи предметних зв’язків), в межах якого є 

визначеним цей предмет. Отже, предмет в жодному разі не втрачає своєї 

визначуваності, яка забезпечується необхідною інтеґрацією будь-якого 

можливого предмета досвіду до сфери суб’єктивності68.     

Пасивна ж даність предметів у чуттєвості означатиме в термінах 

трансцендентального ідеалізму «невизначеність у внутрішньому спогляданні 

і, відповідно, неспівмірність розсуду, який пов’язується з предметами 

споглядання через схематизовані у часі – формі внутрішнього споглядання – 

категорії» (Мельник, 2019b, с. 105). Тож, спроби інтерпретувати механізм 

афектації із застосуванням поняття пасивної даності стосовно способу 

онтологічного статусу предметів досвіду приречені на невдачу, оскільки 

підривають зсередини саму основу можливості афектації, а саме – співмірність 

розсуду та чуттєвості. 

3.5. Зміст Селарсової теорії концептуального характеру споглядань69  

Спростування тези про пасивний характер даності предметів досвіду у 

Міфі про дане прямо підводить Селарса до формулювання іншої тези, яка 

відіграє ключову роль у нашому дослідженні, а саме, тези про концептуальний 

характер споглядань. Далі ми розглянемо систему арґументів, яка дозволить 

                                                           
68 Український дослідник А. Богачов чудово узагальнює Гусерлеві міркування з приводу допредикативного 

синтезу схожості. Йому йдеться про те, що підставою для утворення загальних понять є пасивний синтез 

(тобто, синтез у пасивності чуттєвості), завдяки якому здійснюється типізація схожих предметів. Відтак, 

навіть на до-понятійному рівні суб’єкт виявляє свою активність у конституюванні предметного горизонту, 

який, залишаючи «осад» на предметах, забезпечує можливість подальшої ідентифікації цих предметів на 

підставі спільного для них типу (Богачов, 2011, с. 173-174). 
69 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Проблема афектації в рамцях 

Кантової теорії досвіду та спроба її вирішення Вілфридом Селарсом» у 2019 році (Мельник, 2019b), а також 

оприлюднені в тезах доповіді «W. Sellars’ Theory about the Conceptual Character of Intuitions in Kant’s 

Theoretical Philosophy» (Melnyk, 2019) на Міжнародній науковій конференції «The Days of Science of the 

Faculty of Philosophy – 2019». 
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увиразнити зміст цієї тези, висловленої та обґрунтованої в праці «Наука і 

метафізика» (Sellars, 1993, p. 2-8). 

1. Поняття розсуду і чуттєвості вводяться Кантом на позначення двох 

пізнавальних здатностей, строго відмінних одна від одної. 

2. Концепт, який дозволяє зблизити розсуд і чуттєвість і, відповідно, дає 

підстави для пошуку спільної основи для обох пізнавальних здатностей, є 

поняття репрезентації (Vorstellung). 

3. Репрезентації, відповідно до того, у стосунку до якої пізнавальної здатності 

ми їх розглядаємо розпадаються на поняття (репрезентації у стосунку до 

розсуду) і споглядання (репрезентації у стосунку до чуттєвості). 

Відмінність полягає у тому, що «поняття вможливлюють пізнання 

загального, споглядання – пізнання одиничного» (Мельник, 2019b, с. 105). 

Можна, відтак, виокремити два концептуальних ряди: «а) розсуд – поняття 

– спонтанність; б) чуттєвість – споглядання – рецептивність» (Там само). 

4. Одиничне пізнається безпосереднім чином, загальне – опосередковується 

формами предикативного судження, якими послуговується дискурсивне 

пізнання.  

5. Безпосереднє пізнання одиничного концептуалізується за допомогою 

демонстратива «це», що має місце у репрезентаціях типу «це – піраміда». 

Репрезентації такого типу не є предикативними судженнями і не можуть 

бути редуковані до них; тобто, ми не можемо звести репрезентацію «це – 

піраміда» до судження «ця річ є пірамідою». За такою логікою, остенсивна 

репрезентація має передувати предикативному70. 

6. Однак, цей висновок, хоча і є інтуїтивно прийнятним, тим не менш є 

хибним. Бо «згідно із Кантом, споглядання є результатом дії продуктивної 

сили виображення, яка реалізує функцію розсуду на рівні рецептивності» 

                                                           
70 «…безпосередній стосунок можна сконструювати на основі моделі демонстративу «це» (‘this’). Відповідно 

до цієї моделі, яку я в цілому вважаю вірною інтерпретацією, споглядання є репрезентаціями того, що можна 

позначити через демонстратив «це» (intuitions would be representations of thises). Відтак споглядання остільки 

є концептуальними, оскільки взагалі репрезентувати щось як «це» можливо лише концептуально (would be 

conceptual in that peculiar way in which to represent something as a this is conceptual)» (Sellars, 1993, p. 3).   
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(Мельник, 2019b, с. 105). Отже, відповідно до цієї тези, концептуалізація 

має передувати репрезентації71. 

7. Теза про передування концептуалізації тлумачиться Селарсом у термінах 

внутрішньої афектації. Тобто, йдеться про те, що на рівні зовнішньої 

(трансцендентної) афектації «рецептивність зазнає афектації одразу з обох 

сторін – зі сторони речей самих по собі та зі сторони розсуду, – 

конституюючи предмет споглядається» (Мельник, 2019b, с. 105). 

Емпіричної афектації суб’єкт зазнає саме зі сторони цього апріорі 

сконституйованого механізмами подвійної афектації емпіричного 

предмета. Тож, трансцендентна афектація, завдяки своїй подвійній 

структурі, конституює рецептивність таким чином, що у ній стає можливою 

емпірична афектація72. 

8. Оскільки ж а) дискурсивне пізнання передбачає даність предмета через 

емпіричну афектацію; б) ця даність конституюється структурою 

рецептивності; в) рецептивність може щось репрезентувати лише 

настільки, наскільки вона апріорі конституюється концептуальними 

формами розсуду; г) то можливість і значливість дискурсивного пізнання 

обґрунтовується тим, що безпосередні репрезентації (споглядання) мають 

концептуальний характер. 

                                                           
71 «…вираз «це – куб» висловлює репрезентування (represanting) чогось на кшталт кубу способом, який 

концептуально передує «кубу» як загальній чи універсальній репрезентації; тобто, тим способом, який 

концептуально передує предикації чи судженню» (Sellars, 1993, p. 6-7). 
72 «Чуттєвість, за Селарсом, взагалі не може бути пасивною, адже активністю її наділяють зовнішні впливи 

об’єктів, з одного боку, і самоафектації свідомості за допомогою чистих понять» (Циба, 2015, с. 43). 
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3.6. Текстуальні підстави для теорії концептуального характеру 

споглядань у КЧР та проблеми Селарсової інтерпретації 

3.6.1. Поняття сили виображення73 і вчення про потрійний синтез в А-

дедукції74 категорій 

Кант виокремлює дві пізнавальні здатності, які конституюють досвід: 

розсуд (der Verstand) і чуттєвість (die Sinnlichkeit). Формальне визначення цих 

пізнавальних здатностей є цілком однозначним: чуттєвість визначається 

апріорними формами простору і часу; розсуд – формами синтетичної єдності 

(апперцепцією та категоріями). Трансцендентальна функція пізнавальних 

здатностей розкривається у конституюванні т.зв. судження досвіду (das 

Erfahrungsurteil), яке, на відміну від судження сприйняття (das 

Wahrnehmungsurteil) є об’єктивно значливим (Kant, 1919, S. 56). Це є стислим 

результатом тієї частини ТД, яка називається об’єктивною дедукцією. Утім, 

очевидно, що простого постулювання апріорних форм досвіду недостатньо 

для того, щоби обґрунтувати їхню універсальну значливість. З цим до кінця не 

впоралися навіть арґументи суб’єктивної дедукції.  

Тож, «Кант на початку Аналітики засад75 пише про ще одну пізнавальну 

здатність – силу судження (die Urteilskraft), яку виокремлює поряд із розсудом 

                                                           
73 Кантове поняття die Einbildungskraft ми перекладаємо саме як сила виображення, а не, наприклад, сила уяви 

чи здатність уяви. Для нас принципово важливо тут дотримуватись двох настанов. По-перше, уникнути 

психологічних (суб’єктивістичних) конотацій в інтерпретації цього поняття; сила виображення має суто 

епістемологічний зміст функції реконструювання цілісної репрезентації предмета, а також предметних 

зв’язків на основі чуттєвого багатоманітного. По-друге, нам важливо зберегти корінь цього німецького слова 

– das Bild (образ); для цього є підстави суто текстологічного штибу. Кантові прямо йдеться у розділі про 

схематизм чистих розсудових понять про те, що продуктом сили виображення є образ:  

«Поняття собаки означає правило, на підставі якого моя сила виображення може накреслити фіґуру 

(Gestalt) конкретної чотирилапої тварини» (Kant, 1919, S. 185). 

«Ми можемо сказати наступне: образ (das Bild) є продуктом такої емпіричної здатності, як 

продуктивна сила виображення, схема чуттєвих понять (як фіґур у просторі), продуктом і водночас 

монограмою чистої, апріорної сили виображення, завдяки якій (wodurch und wonach) образи (die Bilder) 

вперше стають можливими» (Там само). 
74 А-дедукцією ми, слідуючи міжнародним правилам скорочення, називаємо ТД у першому виданні (A-

виданні) КЧР 1781 р. Відповідно, В-дедукцією ми називаємо ТД у другому виданні (В-виданні) КЧР 1787 р. 
75 Теоретично, Кантове поняття Grundsatz у назві розділу КЧР Аналітика засад (Analytik der Grundsätze) ми 

могли би перекласти як принцип. Тим самим був би підкреслений зв'язок з Ньютоновим трактатом 

«Математичні принципи натуральної філософії» - зв'язок, який є принципово важливим для нашого 

дослідження і який, вочевидь, існує на рівні назв трактату Ньютона та Кантової праці 1786 р. «Метафізичні 

засади природничої науки» (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft) (Kant, 1977). Однак, на 

початку Трансцендентальної діалектики Кантові йдеться про специфічне розуміння змісту поняття принцип. 
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(Kant, 1919, S. 177)» (Мельник, 2016, с. 67). Введення цієї пізнавальної 

здатності обґрунтовується необхідністю «навести мости» між розсудом та 

чуттєвістю – апріорною підставою універсальності та апріорною підставою 

партикулярності.  

Отже, завдання суб’єктивної дедукції, яке, як вже зазначалося у 

підрозділі 2.6, полягає у тому, щоби продемонструвати, яким чином апріорні 

поняття розсуду є застосовними до предметів досвіду, можна 

переформулювати у наступний спосіб: віднайти апріорні механізми, які 

забезпечують співмірність (Eisler, 1984, S. 38) «двох крайніх ланок» (Kant, 

1919, S. 725) – форм чуттєвості та категорій розсуду. Таким 

опосередкувальним третім, механізмом, який спаює крайні ланки у структурі 

суб’єктивності, є трансцендентальна сила виображення.  

Це поняття Кант вводить ще у першому виданні КЧР, і з ним пов’язане 

доволі темне, але при цьому ключове для розуміння Кантової епістемології, 

вчення про потрійну структуру апріорного синтезу (три форми 

трансцендентальної сили виображення): синтез апрегензії (схоплення) 

(Synthese der Apprehension), синтез репродукції (Synthese der Reproduktion) та 

синтез рекоґніції (впізнавання) (Synthese der Rekognition) (Kant, 1919, S. 707-

715). Окрім того, Кант розрізняє в структурі сили виображення репродуктивну 

та продуктивну силу виображення. Репродуктивна сила виображення 

здійснюється завдяки механізмам синтезу схоплення та синтезу репродукції. 

Продуктивна – завдяки синтезу рекоґніції (Kant, 1919, S. 196, 710, 721, 723). 

Далі маємо розглянути кожну з форм синтезу. 

1. Синтез апрегензії (схоплення) у спогляданні Кант визначає наступним 

чином:  

«Будь-яке споглядання містить у собі деяке багатоманітне (ein 

Mannigfaltige)… яке б не могло бути репрезентованим (das nicht vorgestellt 

                                                           
Мовляв, дедуктивне пізнання з принципів має суто апріорний характер і ґрунтується виключно на поняттях, 

а не на спогляданнях. Таким чином, поняття принцип у нього є застосовним до більших засновків 

діалектичних умовиводів, які ґрунтуються на трансцендентальних ідеях (Kant, 1919, 318-320). Тому ми 

робимо вибір на користь поняття засада для перекладу Кантового Grundsatz. 
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werden könnte), якби суб’єкт не був у змозі розрізняти час у слідуванні вражень 

(Eindrücke)… таку дію, що збирає докупи багатоманітне, я називаю синтезом 

апрегензії, оскільки він (синтез – В. М.) спрямований прямо на споглядання, 

яке, хоча і пропонує (darbietet) нам багатоманітне, однак без допомоги синтезу 

не може продукувати (bewirken) його, як таке, тим паче – в одній репрезентації 

(in einer Vorstellung)  (Kant, 1919, S. 708). 

Для увиразнення змісту поняття синтезу апрегензії, можемо навести 

наступний приклад: 

«Уявімо собі цифровий монітор, на якому ми бачимо статичне зображення 

довільної сукупності точок. Зовсім не очевидно, що на екрані зображено саме 

сукупність, а не окремі, нічим не пов’язані одна з одною точки. Навіть якщо 

ми концентруємось на сприйнятті лише однієї точки, передбачається 

можливість перевести увагу на іншу точку в тій самій площині» (Мельник, 

2016, с. 68). 

Отже, саме завдяки синтезу апрегензії певна множина репрезентується саме як 

множина, а не як послідовність ніяк одне з одним не пов’язаних абстрактних 

точок – елементарних компонентів споглядання.  

У зв’язку із цим набуває прозорості Кантове розрізнення між поняттями 

репрезентації (die Vorstellung) та споглядання (die Anschauung): перше 

пов’язано з окремими предметами як певними завершеними цілостями; друге 

відсилає до сукупності репрезентацій в актуальному полі зору, обмеженому 

диспозицією суб’єкта відносно предметів досвіду. Якщо ж ми визначаємо 

споглядання як сукупність репрезентацій, то конструктивний зв'язок останніх 

є можливим лише настільки, наскільки актуалізоване у спогляданні поле зору 

апріорі конституюється як однорідне. Отже, синтез апрегензії «вможливлює 

схоплення та утримання в єдиному полі зору багатоманітного (сукупності 

репрезентацій) як певної дискретності на однорідному тлі» (Мельник, 2016,              

с. 68). 
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2. Синтез репродукції у виображенні визначається наступним чином: 

«Це є суто емпіричним законом, відповідно до якого ті репрезентації, які часто 

слідують одна за одною чи супроводжують одна одну, зрештою поєднуються 

у зв’язане ціле (sich endlich miteinander vergesellschaften und dadurch in eine 

Verknüpfung setzen). Відповідно до цього зв’язку навіть якщо предмет є 

відсутнім, суб’єкт здійснює перехід від однієї репрезентації до іншої за 

визначеним і сталим правилом. Цей закон репродукції передбачає однак, що 

явища справді підлягають правилам (асоціації – В.М.), і що в багатоманітному 

репрезентацій цих явищ відбувається слідування чи супроводження, 

узгоджене з цими правилами» (Kant, 1919, S. 708). 

Зміст поняття репродуктивного синтезу виображення найкраще можна 

увиразнити на прикладі актуалізації послідовності певних подій. Якщо 

функція синтезу апрегензії полягає у тому, щоби конституювати споглядання 

одночасно наявної у полі зору множини чуттєвих даних, то функція синтезу 

репродукції полягає в конституюванні споглядання на підставі множини 

чуттєвих даних, елементи якої послідовно актуалізуються в полі зору суб’єкта. 

Наприклад, ми сприймаємо серію світлових сигналів «SOS» саме як серію, як 

єдине ціле, а не як послідовність не пов’язаних одне з одним одиничних 

сигналів; або ми можемо реконструювати цілісну картину предмета 

(наприклад, споруди пірамідальної форми) на основі послідовного огляду її з 

різних сторін. При цьому передбачається, що «реконструкція має однозначний 

характер: зафіксовані репрезентації пов’язуються у визначеній послідовності, 

а значить – з даної репрезентації можна реконструювати певну множину їх, і 

навпаки76» (Мельник, 2016, с. 69). 

У зв’язку з репродуктивним синтезом виображення Кант вводить, що 

цікаво, перетлумачене поняття асоціації репрезентацій. Загалом кажучи, 

репродуктивний синтез цілком можна було би піддати критиці на кшталт тієї, 

що її розгортає Г’юм щодо поняття кавзації. Утім, Кантові в контексті 

                                                           
76 Тобто, з множини репрезентацій також можна реконструювати окремий елемент цієї множини. 
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трансцендентальної сили виображення йдеться не про опис реального процесу 

пов’язування репрезентацій, який можна було би тлумачити в термінах роботи 

психофізичного механізму. Натомість, на наш погляд, Кант тут занурюється 

глибше і визначає апріорні підстави асоціаційності репрезентацій. Якщо 

чуттєвість апріорі конституюється як така, що у ній можуть у відповідності до 

трансцендентальних правил асоціюватися репрезентації, то ця асоціація 

матиме універсальний характер. Відповідно, Кантове поняття асоціації слід 

розуміти в сенсі здатності репрезентацій, оскільки вони репрезентуються у 

чуттєвості, до того, щоби бути репродукованими (Reprodukzibilität). Для 

більшої виразності Кант вводить також поняття спорідненості явищ (Affinität 

der Erscheinungen), яке, зрештою, є повноцінною альтернативою Г’юмовому 

поняттю асоціації репрезентацій (Assoziation der Vorstellungen) (Cohen, 1885, 

S. 303). За цією логікою, реконструкція емпіричного зв’язку репрезентацій 

передбачає наявність апріорного правила для такої реконструкції. Відповідно, 

синтез реконструкції уможливлюється лише завдяки апріорі здійсненому 

конструктивному синтезу, правила якого задають умови асоціаційності 

репрезентацій. 

3. Синтез рекоґніції (впізнавання) у понятті визначається наступним 

чином:  

«Без усвідомлення того, що мислиме нами є чимось тим самим, що ми 

мислили за мить до того, репродукція в ряду уявлень була би марною… Бо 

актуальний стан (явища – В.М.) завжди був би новою репрезентацією, яка не 

мала би жодного стосунку до єдиної причини, яка продукує це явище. І 

багатоманітне цього явища ніколи не становило би ціле, оскільки йому 

бракувало би єдності, яка може бути надана лише свідомістю… Поняття 

полягає виключно у єдності синтезу» (Kant, 1919, S. 710-711). 

На підставі наведеного пасажу можемо схарактеризувати синтез 

рекоґніції як такий механізм, який дозволяє не просто актуалізувати 

багатоманітне в єдиному спогляданні, а, натомість, визначити кожен з 

елементів актуалізованого багатоманітного як частину певного цілого. 
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Завдяки цій формі синтезу окремі репрезентації є не просто такими, що 

споглядаються, натомість такими, що концептуалізуються та стають 

принципово визначуваними.  

Для увиразнення нашого визначення змісту поняття синтезу рекоґніції 

звернімося знову до нашого прикладу споглядання точок на моніторі: 

«Синтези апрегензії та репродукції надають нам єдину і послідовну картину 

статичного та динамічного споглядання багатоманітного. Однак, єдність не є 

завершеною, оскільки окремі точки уявляються ще суто дискретними, 

непоєднуваними в одне неперервне ціле. Однорідного просторово-часового 

тла видається недостатньо для побудови комплексної репрезентації предмета. 

Для цього потрібно, щоби, наприклад, 5 точок уявлялися не лише як 5 

одиниць, а, натомість, утворювали числовий ряд: 1, 2, 3, 4, 5. Кожна наступна 

точка, залишаючись окремою, дискретною, повинна бути результатом 

попереднього підрахунку і завершувати собою сукупний ряд» (Мельник, 

2016, с. 69-70).  

Підтвердження такої інтерпретації віднаходимо також у тексті КЧР: «Без 

усвідомлення того, що мислиме нами є тим самим, що ми мислили за мить до 

того, репродукція в ряду уявлень була би марною» (Kant, 1919, S. 710-711). 

Форма, яка надає в синтезі рекоґніції єдності репрезентаціям, є 

«первинно-синтетичною єдністю апперцепції (ursprünglich-synthetische Einheit 

der Apperzeption) (Kant, 1919, S. 151), яка в поєднанні із силою виображення 

визначає поняття розсуду77» (Мельник, 2016, с. 70). Відтак, механізм 

потрійного синтезу функціонує на двох рівнях: на рівні сили виображення 

(синтези апрегензії та реконструкції) і на рівні апперцепції (синтез рекоґніції). 

Уявлення (і нормативна вимога) про необхідну єдність предмета інтерпретує 

кожен окремий елемент синтезованого багатоманітного як частину 

комплексної предметної репрезентації. Цю єдність багатоманітного 

забезпечує синтез апперцепції, який здійснюється на рівні чуттєвості через 

                                                           
77 «Єдність апперцепції у стосунку до синтезу сили виображення є розсудом…» (Kant, 1919, S. 721). 
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синтез рекоґніції. Отже, синтез рекоґніції, «хоча і вводиться Кантом в останню 

чергу, однак, насправді, передбачається синтезами апрегензії та реконструкції 

і, в певному сенсі, передує їм» (Мельник, 2016, с. 70).  

Як слід розуміти це передування цілого його частинам? Кантові йдеться 

про те, що три форми апріорного синтезу конституюють сферу чуттєвості у 

такий спосіб, що в ній уможливлюється репрезентувати предмети та предметні 

зв’язки; тобто, уможливлюється даність у спогляданні комплексних 

репрезентацій.  Синтетична єдність апперцепції є, за цією логікою, найбільш 

загальним правилом, яке уможливлюються апріорні об’єктивні репрезентації. 

Апперцепції, таким чином, приписується універсальний нормативний зміст, 

оскільки на підставі узгодженості або неузгодженості із заданим нею 

трансцендентальним правилом можна дати відповідь на питання про те, чи має 

та чи інша репрезентація зміст в рамцях даної епістемологічної моделі. 

Позитивною відповідь на це питання може бути лише «якщо все споглядальне 

багатоманітне підпорядковане первинно-синтетичній єдності апперцепції» 

(Kant, 1919, S. 154). 

З наведених міркувань можемо зробити верифікаціоністичний за своєю 

суттю висновок: «поняття – це завжди конструктивне правило побудови 

відповідного йому образу предмета в спогляданні» (Мельник, 2016, с. 71). 

Поняття можна мислити до того, як в актуальному спогляданні буде даним 

його референт в обох випадках: якщо поняття було реконструйоване на 

підставі емпіричного досвіду та якщо воно було сконструйовано суто апріорі 

за трансцендентальними правилами. Це обґрунтовується тим, що в обох 

випадках застосовність апріорних понять і правил до предметів досвіду 

забезпечується одним і тим самими механізмом – трансцендентальною силою 

виображення. Ця пізнавальна здатність встановлює «структурну еквіваленцію 

між обома видами споглядань» (Мельник, 2016, с. 71) – апріорними та 

апостеріорними. Єдина відмінність полягає у тому, що, коли йдеться про 

апріорні споглядання, сила виображення є конструктивною, а у випадку 

апостеріорних споглядань – репродуктивною. Специфіку застосування 
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апріорних правил, заснованих на механізмах апріорного синтезу, ми 

розглянемо у наступному підрозділі на прикладі т.зв. протокольних суджень. 

3.6.2. Специфіка протокольних суджень в контексті теорії апріорних засад 

цілості предмета досвіду 

Поняття протокольного судження було сформульовано та широко 

використовувалось представниками Віденського кола. Ми в цьому контексті 

посилаємось, в першу чергу, на статтю Рудольфа Карнапа «Мова фізикалізму 

як універсальна мова науки» (Carnap, 1931). Протокольне судження – це 

судження, в якому фіксується певний експериментально зафіксований факт. 

Звісно, таке визначення є доволі грубим, оскільки залишає відкритим цілу 

низку запитань. Зокрема, чи є протокольне судження суто дескриптивним, або 

воно передбачає принаймні часткову ідентифікацію досліджуваного об’єкта 

(Carnap, 1931, S. 437-439). Окрім того, питання про зміст протокольного 

судження вводить до більш широкого та складного контексту філософії науки, 

пов’язаного з проблемами взаємодії теоретичного та прикладного аспектів 

дослідження. Наприклад, оскільки зафіксовані в протокольному судженні 

експериментальні факти потребують для своєї фіксації використання 

спеціальних приладів, проведення експерименту вже передбачає певний 

концептуальний контекст, заданий т.зв. приладовими гіпотезами.  

Для цілей нашого дослідження буде достатнім, якщо під протокольним 

судженням ми розумітимемо дескриптивне судження, в якому описуються 

певні спостереження: дані, отриманими за допомогою будь-яких приладів, 

використовуваних в рамцях дослідження деякого об’єкта. Наприклад, 

судження «ртутний стовбур термометра опустився на три позначки за школою 

Кельвіна при переміщенні цього термометра з одного приміщення в інше» ми 

розуміємо як протокольне. Судження такого типу не має форми 

предикативного судження, в якому певний субстанційний суб’єкт 

визначається через приписування йому деяких предикатів. Радше тут ідеться 

про фіксацію даних, які можуть інтерпретуватися як предикати деякого 
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суб’єкта. Однак, за браком інформації, правило для ідентифікації предмета не 

може бути віднайдено.  

Порушення питання про ідентифікацію предметів у такому ключі 

дозволяє загострити розуміння розроблюваного Кантом у ТД концептуального 

апарату. Справді, одна справа намагатися зрозуміти епістемологічний зміст 

теорії потрійного апріорного синтезу на прикладах створення мозком людини 

цілісних предметних репрезентацій на основі різного типу чуттєвих даних, що 

відбувається майже миттєво; і зовсім інша справа – використовувати приклади 

ситуацій, коли ми вимушені працювати з предметами, які не зустрічаються в 

повсякденному житті і для ідентифікації яких ми маємо докласти чималих 

зусиль78. 

В контексті Кантової теорії рецептивності загалом і апріорного синтезу 

зокрема привертає на себе увагу один момент. Навіть якщо ми фіксуємо в 

рамцях експерименту окремі одиничні факти, начебто жодним чином не 

пов’язані між собою, ми все-таки передбачаємо, що ці факти свідчать про 

щось; а саме, про наявність деякої субстанції, яка характеризується певними 

ознаками, які ми фіксуємо експериментально, застосовуючи спеціальні 

прилади, з якими ця субстанція певним чином взаємодіє. І при цьому, дана 

субстанція є чимось; тобто, вона є визначуваною у формі предикативного 

судження.  

Описана ситуація дозволяє побачити апріорний характер механізму 

потрійного синтезу в усій красі. Зафіксоване експериментально багатоманітне 

схоплюється як певна сукупність (синтез апрегензії). Кожен елемент цієї 

сукупності є достатньою підставою для того, щоби зробити висновок про 

існування субстанції, якій належить даний елемент як властивість (синтез 

реконструкції). Ця субстанція, зі свого боку, є достатньою підставою для 

                                                           
78 До такого типу досвіду належить, наприклад, візуалізація «фотографії» чорної діри або фіксація зіткнення 

субатомних частинок. У випадку з чорною дірою передбачається тривала обробка колосального масиву даних, 

отриманих спектрографами, при чому ці дані взагалі не є за своєю природою «візуальною» інформацією. А 

зафіксувати факт зіткнення нейтронів можна лише на підставі певних даних, що їх отримує дослідник з 

показників спеціальних детекторів. 
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висновку про те, що, окрім зафіксованих фактів, які вказують на наявність у 

неї тих чи інших властивостей, можуть існувати також інші властивості. Які 

саме – це залежить від ідентифікації субстанції – від відповіді на питання, чим 

вона є (синтез рекоґніції)79.   

З наведених міркувань ми можемо зробити наступний висновок: 

механізм апріорного синтезу конституює сферу можливого досвіду таким 

чином, що будь-яке емпіричне багатоманітне, яке репрезентується у ньому, не 

має самостійного характеру. Це багатоманітне репрезентується як визначення 

апріорі невизначеного, але визначуваного трансцендентального предмета 

(Kant, 1919, S. 305), який характеризується граничними параметрами 

конкретного часо-простору. 

3.6.3. Селарсова інтерпретація теорії потрійного апріорного синтезу80 

З проведених у попередніх підрозділах розвідок стає очевидним, що 

концептуалістична інтерпретація Кантової теорії чуттєвості дуже добре 

вкладається в текстуальні рамці, задані обома редакціями КЧР. Однак, 

концептуалізація споглядань дозволяє лише частково прояснити ситуацію з 

афектацією та структурою рецептивності. Незрозумілим залишається, що ми, 

власне, розуміємо під апріорним синтезом; тобто, який він має онтологічний 

статус. Справа у тім, що ми не можемо застосувати для прояснення цього 

поняття інтуїтивно зрозумілу модель дії, що послідовно збирає докупи 

багатоманітне споглядань. Бо, за логікою Кантової арґументації, будь-яка дія 

відбувається у часі; однак, апріорний синтез є таким механізмом, який 

конституює рецептивність, лише в межах якої вперше можуть 

репрезентуватися темпорально впорядковані феномени. Отже, з цього маємо 

зробити цілком контрінтуїтивний висновок: апріорний синтез і, відповідно, 

                                                           
79 Більш детально ми розглянемо описані тут механізми реконструкції та рекоґніції у четвертому розділі. 
80 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Проблема афектації в рамцях 

Кантової теорії досвіду та спроба її вирішення Вілфридом Селарсом» у 2019 році (Мельник, 2019b). 
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продуктивна сила виображення, здійснюють свою конститутивну функцію 

поза часом (поза будь-якою темпоральною визначеністю).    

Більшість інтерпретаторів КЧР, особливо тих, що відносяться до англо-

американської традиції, воліють обережно ставитися до подібних пасажів, 

списуючи їх на застарілі психологічні концепції. Утім, цілком вилучити зі 

змісту КЧР всі конотації «психологічного характеру», які стосуються 

«несвідомих» механізмів обробки розумом перцепційних даних, не 

вихолостивши отримувану при цьому логіко-семантичну теорію апріорних 

концептуальних структур, виявляється неможливим: «Бажання мати таку 

спрощену, суто аналітичну модель є зрозумілим, хоча й незаконним, якщо 

послідовно рухатись у силовому полі кантівської трансцендентальної 

дедукції» (Козловський, 2016, с. 33).  

Відтак, ключові постаті в традиції аналітичного кантознавства –                         

П. Стросон (автор аналітичної моделі трансцендентального арґумента),                        

Г. Елісон та В. Селарс – визнають «самостійний характер того, що називають 

Кантовою психологією, роблячи, однак, своїм пріоритетом логічний бік 

проблематики ТД» (Мельник, 2019b, с. 106). В. Циба чітко вказує на те, що 

Селарс засвоює сформульовану Стросоном настанову: 

«Як і деякі інші аналітичні підходи в рамцях трансцендентальної семантики, 

Селарсова інтерпретація позбавлена двох вагомих кантівських передумов: 

визнання необхідності синтезу уявлень та їхнього апріорного статусу. Як і 

Пітер Стросон, він убачає в метафізиці дескриптивну теорію судження, не 

обтяжену концепцією апріоризму, що очевидно є наслідком Вітґенштайнової 

критики Канта» (Циба, 2016, с. 43).  

Тож, Селарс воліє бачити в Кантовій критичній філософії семантичну 

теорію, завдання якої полягає в реконструюванні умов, за яких репрезентації 

набувають об’єктивного змісту. При цьому визнається, що за репрезентаціями 

стоять певні коґнітивні механізми, і що суб’єкт реально уявляє собі предмети 

і пізнає їх не у відповідності до Кантових апріорних структур. Однак, 

епістемолога має цікавити лише формальна структура процесу пізнання, яка 
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послідовно виносить за дужки будь-які реальні когнітивні механізми і, тим 

паче, не послуговується методом інтроспекції:  

«Його мета закорінена в завданні окреслити перебіг ментальних змістів у 

термінах пропозиційних змістів… репрезентація показує нам активність її 

коґнітивного суб’єкта, репрезентування виявляє те, за допомогою класу яких 

актів він пізнає, натомість корелятом здійснення акту, а відтак і об’єктивною 

підставою істинності його змісту, є інтенційоване суще, річ» (Циба, 2015,                  

с. 43).  

Так чи інакше, структура арґументації Селарса цілком наслідує 

структурі трансцендентальної арґументації. Американський філософ виходить 

з припущення про об’єктивний характер репрезентацій; далі він виявляє 

умову, якої необхідно дотримати, щоби припущення було істинним, а саме – 

відсутність розриву між спогляданнями та поняттями (чуттєвістю і розсудом); 

і далі він виявляє логіко-семантичні підстави, які дозволили би уникнути цього 

розриву: 

«Трансцендентальна філософія в розумінні Селарса є доведенням граничних 

засад, за допомогою яких у трансцендентальній рефлексії викристалізовується 

теорія істини, невід’ємна від теорії значення, точніше концепція того, як 

відчуттєві уявлення досягають об’єктивно коректних когнітивних змістів» 

(Циба, 2016, с. 48). 

На наш погляд, Селарс припускається доволі серйозної помилки, яка 

робить його епістемологічну інтерпретацію ТД все-таки обтяженою 

психологічними моментами. Концептуалізм американського філософа є 

недостатньо радикальним: він допускає наявність у досвіді неконцептуальних 

елементів. Тож, для Селарса обсяги понять досвіду і концептуального не 

збігаються, бо обсяг першого поняття має бути ширшим; а поняття 

репрезентації не є родовим для всіх можливих змістів досвіду, бо всі 

репрезентації є, за визначенням, концептуальними81. 

                                                           
81 Вони «мають пропозиційній зміст і можуть бути виражені вербально» (Циба, 2015, с. 43). 
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Більше того, Селарсові йдеться про такі елементи досвіду, як окремі 

чуттєві враження та образи, які, оскільки вони не відповідають апріорним 

(логічним) правилам їх побудови та ідентифікації, не перебувають у 

конститутивному стосунку до єдності апперцепції. В. Циба, спираючись на 

перший розділ праці «Наука і метафізика» (Sellars, 1968), робить наступне 

спостереження:  

«Кант «схиляється до обмеження терміна “свідомість” апперцепіюванням і 

апперцепійованим як таким», що виправдовує припущення про існування 

особливого класу відчуттєвих вражень, наприклад, візуальних і тактильних, 

які взагалі не апперцепіюються й водночас мають місце «у» свідомості. Щодо 

такого типу свідомості Селарс вживає предикат «відчуттєва» (sensory 

consciousness). Цей вираз слід розуміти так, що сенсорна будова нашого тіла 

дає змогу адекватно сприймати каузальний вплив речей самих по собі й 

набувати переконань про їхнє існування» (Циба, 2016, с. 48).  

Тож, ті елементи досвіду, які Селарс вважає неконцептуальними, можна 

схарактеризувати як такі, що «не апперцепіюються трансцендентальним 

суб’єктом» (Мельник, 2019b, с. 107).  

Ми вважаємо Стросонове розрізнення концептуальних і 

неконцептуальних елементів досвіду зайвим, а з огляду на те, що воно зберігає 

розрив між трансцендентною та емпіричною афектацією, – відверто хибним: 

«Кантова модель досвіду передбачає, що чуттєві враження, як найбільш 

елементарні складові досвіду, які надають йому зміст, завжди вже є 

«апперцепійованими» – такими, що мають стосунок до єдності 

трансцендентального суб’єкта пізнання – незалежно від того, чи були вони 

синтезовані в рамцях більш складного споглядання, чи просто були отримані 

ізольовано від будь-якого контексту82» (Мельник, 2019b, с. 107).  

                                                           
82 Ця теза також вичитується з чудової реконструкції арґументів Канта на користь підпорядкування всіх 

репрезентацій єдності апперцепції і, відповідно, категоріям, що її запропонував український дослідник                      

М. Мінаков: «Підпорядкування феноменів категоріям, а отже і розсуду, відбувається на таких підставах: 

1) усі феномени є в просторі і часі; 

2) апріорний синтез уявлення апріорі стосується самих простору і часу; 
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Отже, в останньому підрозділі розділу 3, а також у розділі 4 ми 

арґументуватимемо на користь того, що весь зміст досвіду слід розуміти як 

такий, що підводиться під родове поняття репрезентації; а репрезентації, у 

свою чергу, і в цьому ми погоджуємось із Селарсом, мають концептуальний 

характер. У цьому ми бачимо шлях до редукції трансцендентної афектації до 

емпіричної, а емпіричної – до конституйованої в рецептивності предметної 

даності. Це виключає будь-який натяк на процесуальність у розумінні 

афектації і знімає всі апорії, пов’язані із цим поняттям, даючи йому послідовне 

і строго епістемологічне тлумачення. 

3.7. Реабілітація поняття даного у «Теорії досвіду Канта» Германа Когена 

Ключем до розв’язання проблеми трансцендентної афектації, на нашу 

думку, є Кантове розрізнення між формами споглядання (Formen der 

Anschauung) і формальним спогляданням (formale Anschauung) (Kant, 1919,                

S. 171). Формами споглядання є простір і час як апріорні умови чуттєвості. 

Формальне споглядання – це таке споглядання, в якому його предметом 

виступає простір і завдяки якому утворюється поняття простору.  

Це твердження логічно слідує з припущення про те, що споглядання є 

формою репрезентацій. Відповідно, оскільки Кант вживає поняття 

формального споглядання на позначення конкретного типу чистих споглядань 

(на кшталт геометричних фігур), ці типи споглядань характеризуватимуться 

всіма особливостями емпіричних споглядань, про які йшлося вище: вони є 

результатом апріорного синтезу, мають концептуальний характер і, 

відповідно, можуть бути визначені через поняття. Оскільки сам простір є 

типом недиференційованого чистого споглядання, описані Кантом механізми 

репрезентувань дають змогу пояснити, як можна вивести поняття простору. 

Очевидно, що формальне споглядання не претендує на роль апріорної форми 

споглядання, оскільки саме потребує цих форм як підстави власної 

                                                           
3) феномени мусять підкорятися трансцендентальній єдності такого синтезу, а також категоріям, що 

репрезентують цю єдність апріорі» (Мінаков, 2007, с. 63). 
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можливості. Більше того, Коген вважає, що формальне споглядання не 

заслуговує навіть на статус апріорного: «Ми не можемо більше казати у цьому 

стосунку: простір – це чисте апріорне споглядання; оскільки (поняття) апріорі 

втрачає тут свій сенс» (Cohen, 1885, S. 150).  

Щоправда, він дотримується строгого розуміння поняття a priori, яке 

робить його синонімічним поняттю трансцендентального, тобто первинної 

конститутивної умови досвіду (Cohen, 1885, S. 214).  

Ось що пише з цього приводу сам Кант:  

«Однак простір та час не є просто формами чуттєвого споглядання, але й самі 

також є спогляданнями (які містять багатоманітне); відтак у них була 

апріорним чином сформована єдність цього багатоманітного, яка підлягає 

визначенню» (Kant, 1919, S. 171).  

У зв’язку з цим виникає питання: чи є форма споглядання, власне 

простором, або часом, або і тим, і іншим водночас? Г. Коген дає недвозначну 

відповідь на це питання, і ця відповідь є неґативною (Cohen, 1885, S. 148-154). 

Справа у тому, що у зв’язку з Кантовим вченням про апріорні форми 

чуттєвості одразу виникли і продовжують виникати непорозуміння, пов’язані 

з тим, чим, власне, є ці форми. Інтуїтивно очевидним видається уподібнення 

форм чуттєвості геометричному простору та фізичному часу. Сам Кант дає 

підстави для такої інтерпретації: в рамцях метафізичної диспозиції 

(metaphysische Erörterung) форм чуттєвості у Трансцендентальній естетиці 

йому ідеться про те, щоби «вилучити» з реального часо-простору весь 

емпіричний зміст; те, що лишається внаслідок цієї процедури, оголошується 

таким, що має апріорний характер (Kant, 1919, S. 78-81).  

«Жертвами» такого спрощеного розуміння апріорних форм чуттєвості 

стали Якобі, Геґель, Транделенбурґ, Селарс. Утім, ТД показала, що ситуація є 

набагато більш складною, і що ми не можемо припустити, не впадаючи у 

суперечність, що суб’єктивна засада пізнання не є концептуальною. 

Коген, посилаючись на текст КЧР, висуває ряд наступних тез: 



160 
 

1. Простір як апріорна форма чуттєвості не є певного роду «органом», 

аналогічним очам чи тактильним сенсорам, завдяки якому суб’єкт може 

отримувати враження від речей самих по собі83.  

2. Розрізнення між формою і матерією стосується лише явищ (Erscheinungen). 

Іншими словами, і матерію, і форму явища отримують від суб’єкта: не 

йдеться про те, що речі самі по собі є джерелом матерії, а простір та час – 

джерелом форми84. 

3. Предмети досвіду не сприймаються, а конструюються в рамцях сфери 

рецептивності85. 

4. У понятті чистого споглядання, тотожного поняттю формального 

споглядання, здійснюється відрив форми досвіду від матерії досвіду, так, 

що перша унезалежнюється від другої. Завдяки цьому суб’єкт може 

самотужки продукувати предмети можливого досвіду у спогляданні 

геометричних предметів, які не потребують жодної матерії досвіду ззовні86. 

Тим більше, що рецептивність чуттєвості завжди конституюється апріорі, а 

отже, простір та час, навіть поза стосунком суб’єкта до речей самих по собі, 

мають достатньо змісту, щоби у них можна було продукувати 

споглядання87.  

                                                           
83 «Те, у чому лише й впорядковуються сприйняття (Empfindungen)…не може саме стати сприйняттям» 

(Cohen, 1885, S. 154).  

     Окрім того, Коген критикує інтерпретації кантіанців (Круґ, Транделенбурґ), які уявляли собі форми 

чуттєвості за аналогією з сосудом, який вміщає в себе матерію чуттів (Cohen, 1885, S. 146-157, 174). 
84 «Тут перш за все слід взяти до уваги, що розрізнення між матерією та формою здійснюється відносно явища 

(Erscheinung), а не відносно речі чи предмета (Ding oder Gegenstand)» (Cohen, 1885, S. 150). 
85 «Явище має бути предметом чистого споглядання, у якому образи та явища, відтак, ніколи не сприймалися 

і не сприймаються, а натомість продукуються (produziert werden und nimmermehr empfunden wurden noch 

werden), і тим не менш є предметами наукового пізнання» (Cohen, 1885, S. 154). 
86 «…форма є даною сама по собі (ist für sich allein gegeben). Це «дана сама по собі» означає «закладена апріорі 

в суб’єкті». Однак, це визначення настільки ж мало означає «готовий орган», наскільки воно відриває форму 

від матерії: матерія і форма разом конституюють явище. Форма, утім, не є більше цілком залежною від матерії; 

натомість можливий характер форми передбачає можливість даності формального споглядання. Форма, дана 

сама по собі, є формальним спогляданням» (Cohen, 1885, S. 174). 
87 «Єдність репрезентації я зарахував в Трансцендентальній естетиці виключно до чуттєвості, щоби 

зауважити, що вона (єдність) передує будь-якому поняттю, незважаючи на те, що вона (єдність) передбачає 

синтез, який не належить чуттєвості, але який робить можливим будь-яке поняття простору та часу. Оскільки 

ж завдяки цьому синтезу простір та час стають даними як споглядання, ця єдність апріорі належить не 

розсудовим поняттям, а простору та часу» (Kant, 1919, S. 171). 
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5. Простір як форму споглядання можна найбільш точно визначити через 

поняття багатоманітного (das Mannigfaltige)88. 

Взявши до уваги ці тези, а також наведені у примітках цитати, можемо 

намалювати цікаву картину Кантової теорії досвіду в інтерпретації Г. Когена. 

1) Маємо визнати, що апріорна форма простору ще не є простором. 

Більше того, простір, як формальне споглядання, має уявлятися нам як 

продукт трансцендентального синтезу, а отже – мати концептуальний, у 

Селарсовому значенні, характер. Простір та час – це форми зв’язку 

багатоманітного (матерії досвіду). А зв'язок – це результат здійснення функції 

розсуду в продуктивній силі виображення. В. Селарс закидав Канту, що його 

теорія трансцендентної афектації, яка полягає у набутті суб’єктом чуттєвих 

вражень та умісцевленні їх у просторі та часі, мовляв, містить неусувний 

розрив між просторовим характером репрезентацій і непросторовим 

характером чуттєвих вражень: 

«Кантове тлумачення відчуття є, як відомо, неадекватним і непридатним. Із 

засновку, що чуттєві враження, як ментальні стани, не є протяжними у 

фізичному просторі, він висновує, що вони в жодному сенсі не є 

просторовими, себто що вони аж ніяк не мають структури, яка узгоджується з 

геометричною аксіоматикою» (Селарс, 2015, с. 27).  

Якщо ж ми не будемо вбачати в апріорних формах простору та часу 

власне простір та час, визначені «геометричною (та фізичною) аксіоматикою», 

цю проблему буде нівельовано. 

2) Якщо прийняти точку зору, що форма споглядання = формальному 

спогляданню, тоді доведеться визнати, що апріорна форма простору є 

конкретним типом простору, який описується аксіоматикою певного типу 

геометрії і який, відтак, накладає обмеження на множину геометричних тіл, 

                                                           
88 «Простір, репрезентований як предмет (як цього потребують в геометрії), містить більше, аніж просто 

форму споглядання, а саме – зв'язок багатоманітного, даного у формі чуттєвості, у репрезентації-спогляданні 

(Zusammenfassung des Mannigfaltigen…in eine anschauliche Vorstellung); так, що форма споглядання надає 

лише багатоманітне, а формальне споглядання – єдність репрезентації» (Kant, 1919, S. 171). 
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які можуть бути у ньому репрезентовані. І в контексті Кантової теорії 

рецептивності, вважає велика кількість інтерпретаторів, ідеться саме про 

евклідів простір:  

«Постає питання…чи міг Кант розуміти особливий зміст сформульованих 

Евклідом аксіом як зміст форми простору. Це питання порушує Гельмгольц: 

«…геометричні аксіоми не є положеннями, які відносяться лише до вчення 

про чистий простір. В них ідеться… про величини». Оскільки ж у Кантовому 

розумінні величини відносяться до відповідної категорії, аксіоми, оскільки в 

них ідеться про величини, не можуть належати виключно до засад простору 

(як форми чуттєвості – В.М.)… Такий стан справ надає геометрії свободи у 

формулюванні її аксіом. І він не зазіхає на право критичної філософії 

досліджувати те, які пізнавальні засади передбачаються геометричними 

аксіомами…» (Cohen, 1885, S. 278-228). 

Класичну інтерпретації евклідовий характеру Кантової форми простору 

дає П. Стросон. В. Козловський, посилаючись на статті британського 

філософа, формулює наступну тезу:  

«Йдеться про Кантове «розширення обсягу» того суб’єкта, який конституює 

емпіричне знання про світ за допомогою апріорних категоріальних структур 

розсуду. Але цей суб’єкт повинен мати дещо відмінні від людського суб’єкта 

апріорні форми чуттєвості. Тобто, інші форми простору й часу; можливо такі, 

що спиралися би на іншу, неевклідову, геометрію і не на «стрілу часу», що 

дістає свій абстрактний вияв у русі часу від минулого до майбутнього з 

«короткою зупинкою» в теперішньому» (Козловський, 2016, с. 35). 

Утім, поняття багатоманітного, через яке визначаються апріорні форми 

чуттєвості, відкриває значно більш широкі можливості щодо побудови різного 

типу геометрій і типів формальних споглядань. Це припущення логічно слідує 

з тієї тези, що джерелом будь-якого зв’язку багатоманітного є розсуд, і що, 

відтак, цей зв'язок визначається тими правилами синтезування, які є 

генетичними дефініціями апріорних (схематизованих) понять. 
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3) Окрім того, що поняття багатоманітного дозволяє варіації відносно 

правил синтезуванні і, відповідно, відносно різноманітних множин 

несуперечливих тверджень про предмети споглядання – множин аксіом і 

теорем в межах певного розділу геометрії, – воно допускає також різні 

визначення самого багатоманітного. Багатоманітне споглядання – це матерія 

досвіду, підвидами якої є чуттєві враження в рамцях емпіричного досвіду і 

абстрактні точки, як елементи геометричного простору, в рамцях можливого 

досвіду.  

В аналітичній геометрії точки простору описуються за допомогою 

чисел. Відповідно, накладаючи обмеження на тип чисел, ми тим самим 

накладаємо обмеження на тип матерії, з якої синтезується простір і, 

відповідно, на сам тип простору. Наприклад, об’єкти фрактальної геометрії 

можуть бути побудовані лише у просторі, який описується множиною 

комплексних чисел і утворює т.зв. площину Арґана (Пенроуз, 2003, с. 84-85). 

Окрім того, обмеження типів матерії можуть набувати фізичного змісту, коли 

елементами багатоманітного стають такі гіпотетичні фізичні об’єкти, як 

струни та брани, які не відповідають звичному для евклідової геометрії 

поняттю точки. Зрештою, елементом багатоманітного теоретично може стати 

будь-який, навіть складний об’єкт, попередньо сконструйований у просторі 

більш низького порядку.  

Це міркування дозволяє, на нашу думку, спростувати тезу Селарса про 

неконцептуальний характер певних елементів досвіду, які, відтак, не 

«апперцепіюються»; а саме тих елементів, які відповідають точкам в 

геометричному просторі та даним сприйняття у фізичному просторі. Справді, 

саме апріорні структури розсуду (апперцепція, категорії, трансцендентальні 

засади) визначають, якого типу матерія може бути репрезентована в структурі 

досвіду. Відповідно, жодна точка формального часо-простору не є 

випадковою, а, натомість, знаходиться в апріорному стосунку до апперцепції, 

відповідаючи допустимим правилам синтезування в структурі можливого 
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досвіду. Тим самим виправдовується теза Когена про попередню даність 

матерії досвіду для апріорного синтезування (самоафектації суб’єкта). 

4) Варто зауважити, що інтерпретація типу багатоманітного (прості, цілі, 

дійсні, комплексні, трансцендентні числа тощо) накладає тільки верхнє 

обмеження на тип чуттєвих вражень, які суб’єкт отримує в рамцях 

трансцендентної афектації. В контексті можливого досвіду кореспонденція 

між нашим концептуальним апаратом та емпіричним багатоманітним 

відпочатково встановлена, оскільки ми вилучили з цього багатоманітного 

будь-які елементи, які могли би суперечити нашим правилам синтезування. 

Однак для емпіричного досвіду ми не можемо провернути подібний трюк, 

оскільки тут джерелом чуттєвих вражень (багатоманітного) є речі самі по собі, 

і ми не можемо керувати типами потоків вражень, що надходять від них. 

Механізм трансцендентної афектації слід розуміти за моделлю «декомпозиції» 

речей самих по собі у чуттєвих даних та їх «ре-композиції» в предметну 

єдність за апріорними та емпіричними правилами синтезування. Відповідно, 

завжди існує вірогідність того, що деякі чуттєві дані суперечитимуть 

визначеним для даного типу багатоманітного правилам синтезування.  

Однак, що нас ніколи не може «здивувати», так це сам тип отримуваного 

емпіричним шляхом багатоманітного. І це є найбільш дивовижним у Кантовій 

теорії досвіду: узгодженість між можливим та емпіричним досвідом, успіх у 

застосуванні апріорних правил для відтворення речей самих по собі у вигляді 

явищ. Емпіричне багатоманітне – це для нас не просто хаотична множина ніяк 

не пов’язаних чуттєвих вражень, а, натомість система елементарних 

репрезентацій, що апріорі є відповідними певного типу апріорним правилам і 

відпочатково мають стосунок до єдності апперцепції.  

5) Ми можемо досить довільно визначати тип допустимого в досвіді 

багатоманітного. Однак, в рамцях трансцендентної афектації, яка вперше 

надає нам емпіричні дані для синтезування, накладання обмежень на тип 

апперцепіювання не може мати довільного характеру. Цей тип так само має 

бути даним апріорі, як і саме емпіричне багатоманітне. Вище нам ішлося про 
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тезу Селарса, у якій він робить натяк на вірне розуміння даної ситуації: 

«…сенсорна будова нашого тіла дає змогу адекватно сприймати каузальний 

вплив речей самих по собі й набувати переконань про їхнє існування» (Циба, 

2016, с. 48).  

Отже, маємо визначити дві граничні засади, які уможливлюють 

трансцендентну афектацію – речі самі по собі та сенсорна будова суб’єкта 

сприйняття. При цьому ідеться не лише про людське тіло, але про будь-які 

засоби, які дають змогу отримати від речей самих по собі чуттєві дані: 

починаючи від предметів, які посилюють людські сприйняття – як то бінокль, 

телескоп, мікроскоп тощо, – закінчуючи надчутливими детекторами, які 

вловлюють коливання гравітаційних полів.   

Ця сенсорна будова суб’єкта сприйняття накладає обмеження на тип 

даних сприйняттів: так, наприклад, людське око не є достатньо чутливим для 

сприйняття інфрачервоних та ультрафіолетових кольорів, і, відповідно, 

репрезентація такого типу даних принципово неможлива в рамцях структури 

людського досвіду. Утім, специфіка взаємодії цих конституентів – речей самих 

по собі та сенсорної конфіґурації тіла – трансцендентної афектації є для нас 

недосяжною, і ми, вслід за Когеном і, почасти, Селарсом, маємо обмежитись 

визнанням факту такої взаємодії і сконцентруватися на реконструкції умов її 

успішності як передумови емпіричної афектації89. 

                                                           
89 Цікаво, що Файгінґер вважає Когена феноменалістом, який елімінує трансцендентну афектацію, зводячи її 

до поняття даного у спогляданні багатоманітного. Про це свідчать два наступні пасажі з «Коментаря до 

Кантової Критики чистого розуму»: 

1) «Відкидання афектації з боку речей самих по собі на користь прийняття емпіричної афектації з боку явищ 

ми зустрічаємо у таких представників неокантіанства, як Лібман, Ф. Ланґе, Г. Коген, а також серед  учнів 

останнього…» (Vaihinger, 1922, S. 50). 

2) «Коген і його Кант не вириваються з цього зачарованого кола, оскільки Коген еліміную афектацію з боку 

речей самих по собі і, відповідно, впадає у суперечність, пов’язану з поняттям емпіричної афектації… 

Особливо виразно впадає у вічі наступний неясний пасаж: «Явище не стільки передбачає певне дещо, яке 

афіціює, натомість радше саме його дає (Die Erscheinung setzt das affizierende Etwas nicht sowohl voraus, 

als sie es vielmehr selbst gibt)»» (Vaihinger, 1922, S. 51). 

Ми вважаємо, що такий закид є дуже поверховим, оскільки Коген послідовно і несуперечливо 

реконструює засади емпіричної афектації на основі трансцендентної афектації, не порушуючи допустимих 

Кантом меж об’єктивності пізнання. Наведений Файгінґером в останній цитаті пасаж яскраво змальовує 

логіку арґументації Когена: з одного боку суб’єкт конструює явища як предмети пізнання, що здійснюють 

емпіричну афектацію, а з іншого – реконструює у них речі самі по собі.     
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6) Ключове непорозуміння, яке, як ми бачили, виникло у Файгінґера  у 

зв’язку зі структурою подвійної афектації, пов’язано з тезою Канта про те, що 

простір є формою зовнішнього споглядання (Kant, 1919, S. 82, 267-268, 756). З 

цього робиться висновок про пасивний характер просторових споглядань, що 

суперечить поняттю об’єктивних репрезентацій. Зазначимо, що Коген також 

дотримується Кантового розрізнення на зовнішні та внутрішні споглядання, 

при чому формою перших є простір, а формою других – час90.  

Утім, це розрізнення в інтерпретації Когена набуває дуже умовного 

значення. Для унаочнення цього звернімося до Селарсового прикладу з 

уявленнями типу «це – куб». Уявімо собі, що ми тримаємо в руках невідомий 

нам предмет. Він має знайому для нас форму, колір, текстуру тощо. Отже, ми 

можемо розрізнити окремі предикати, однак ми не можемо ідентифікувати цей 

предмет як єдність за певним правилом. Отже, у нас не виникає уявлення, яке 

може бути трансформоване в остенсивне судження «це – такий-то і такий-то 

предмет». Чи буде це споглядання концептуальним? Звісно! Однак, 

концептуальна тематизація цього предмета буде більш загальною, і в цій 

загальній тематизації буде мислитись можливість більш конкретної 

тематизації; тобто, можливість віднаходження емпіричного правила для 

іменування і класифікації даного предмета. Наприклад, це споглядання буде 

концептуалізуватися у понятті «предмет», або «предмет, схожий на молоток». 

В. Циба наводить схожу реконструкцію рівнів тематизації 

концептуального споглядання: 

«(1) «Кленовий листок» (родове поняття як невизначена дескрипція, що 

вказує на клас листків). 

  (2) «Цей кленовий листок» (схема, видобута з поняття, яка класифікує ознаки 

індивіда даного класу через ужиток демонстративних фраз). 

                                                           
90 «…як може зовнішнє споглядання мати внутрішній характер у такий спосіб, щоби мати можливість зі своєї 

сторони апріорі визначати поняття про зовнішній об’єкт? Відповідь є наступною: оскільки це зовнішнє 

споглядання є виключно внутрішньою формою трансцендентального акту. Оскільки це споглядання 

зовнішнього об’єкта є властивим продуктом того, що називають внутрішнім» (Cohen, 1885, S. 299). 
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  (3) Образ (визначена дескрипція, яка провадить номінацію цього кленового 

листка, відмінного від решти листків роду, «перший підібраний мною цієї 

осені кленовий листок»)» (Циба, 2016, с. 56). 

На нашу думку ця арґументація чудово ілюструє відмінність між 

зовнішнім та внутрішнім спогляданням: предмет, який ми тримаємо в руках, 

характеризується єдністю, і ми можемо використовувати окремі властивості 

цього предмета у відомий нам спосіб. Однак, ми не маємо правила для 

ідентифікації цього предмета. Відтак, споглядання предмета як саме цього, 

невідомого нам конкретного дещо, редукується до образу (das Bild). Образ не 

входить до поля нашої мовної компетенції і, відтак, не є пізнанням; тобто, не 

є визначеним у формі внутрішнього чуття. Тим не менш, він є визначеним у 

просторі – формі зовнішнього споглядання. Відсутність правила для 

визначення предмета у його партикулярності не є перешкодою для його 

даності у просторі. Це є прямим наслідком того, що всі предмети емпіричного 

досвіду є зовнішніми предметами і не обов’язково мають бути адекватними 

відомим нам правилам ідентифікації та конструювання партикулярій. 
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Висновки до розділу 3 

У цьому розділі було здійснено екскурс до найбільш темних та 

заплутаних пасажів КЧР. Перші два розділи були присвячені розглядові 

інтерпретацій ключових для Кантового критичного проекту концепцій – речі 

самої по собі та її співвідношення з явищами, єдності апперцепції, 

аплікативності категорій до предметів досвіду, структури трансцендентальної 

арґументації, суб’єктивних засад об’єктивності тощо. У цьому ж розділі ми 

зосередилися на реконструкції логіки Кантової арґументації у тих пасажах, які 

мали би висвітлити епістемологічний зміст зазначених основних концепцій 

трансцендентального ідеалізму. Йдеться про позірно допоміжний 

концептуальний пласт, розроблений в А-дедукції, який, на нашу думку, 

відіграє ключову роль у спробах зрозуміти зміст Кантової епістемології. 

Предметом дослідження у третьому розділі була Кантова теорія 

рецептивності. В контексті цієї теорії нам, в першу чергу, йшлося про поняття 

афектації. Ключовим завданням цього розділу, відтак, було розв’язання 

проблеми трансцендентної афектації, сформульованої Г. Файгінґером. 

Успішне виконання цього завдання надало би сильний арґумент на користь 

дотримуваної нами феноменалістичної інтерпретації трансцендентального 

ідеалізму; а саме, дозволило би уникнути тривіальної, однак інтуїтивно 

зрозумілої інтерпретаційної моделі, згідно з якою речі самі по собі і явища – 

це різні об’єкти, при чому другі виникають як наслідок кавзального впливу 

перших на суб’єкта досвіду. Ми вважаємо, що нам вдалося досягти 

поставленої мети завдяки шляхом прийняття і розвитку радикальної (сильної) 

концептуалістичної інтерпретації Кантового дуалізму пізнавальних 

здатностей – чуттєвості і розсуду.  

Висновку про концептуальний характер споглядань ми дійшли на 

підставі інтерпретації специфіки Кантового розрізнення понять форми 

споглядання і формального (чистого) споглядання. Згідно з цією 

інтерпретацією, підсиленою аналізом теорії потрійного апріорного синтезу, 
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яку Кант розвиває в А-дедукції, Кантові має йтися про форми споглядання не 

як про готові для репрезентування предметів структури досвіду, а як 

«будівельні риштування», які спершу мають бути перетворені на структури 

досвіду завдяки дії концептуальних структур розсуду, здійснюваної через 

механізм апріорного синтезу91. 

Ми приділяємо значну увагу інтерпретації В. Селарса, який підхоплює 

ці елементи А-дедукції і пропонує доволі ориґінальну інтерпретацію понять 

споглядання і репрезентації. Він зазначає, що ми не можемо, не впадаючи в 

суперечності, слідувати поширеній інтерпретації чуттєвості та споглядань у 

ній як таких, що є «даними»; тобто такими, що мають пасивний характер. 

Адже Кантові йдеться про те, що пізнання має два типи: а) дискурсивне, яке 

здійснюється у формі предикативного судження; б) споглядальне, яке 

здійснюється в апріорних формах чуттєвості. Якщо прийняти тезу про 

пасивний характер рецептивності, буде незрозумілим, у який спосіб 

споглядання можуть бути пізнанням. Звідси Селарс робить висновок про 

необхідно концептуальний характер споглядань.  

Він звертає увагу на доволі темне вчення Канта про самоафектацію. 

Згідно з його інтерпретацією цього вчення, структура рецептивності, як 

здатності отримувати чуттєві враження та репрезентувати одиничні предмети, 

конституюється двома одночасними актами афектації: з боку речей самих по 

собі, які надають матерію досвіду, та з боку розсуду, який, в актах 

трансцендентального синтезу, надає єдності та системності цій матерії. Ця 

самоафектація, здійснювана через механізм апріорного синтезу, є тим, що 

апріорі концептуалізує сферу чуттєвості, роблячи її цілком співмірною 

розсудовим засадам. Це, на думку Селарса, з якою ми цілком погоджуємось, 

виправдовує Кантову тезу про споглядання як тип пізнання. 

                                                           
91 Подібної думки дотримується український дослідник Володимир Приходько. З опорою на                                        

Ганса Блюменберґа та Едмунда Гусерля йому йдеться про те, що простір не може розглядатися як вже 

попередньо готовий до того, щоби його споглядали чи досвідчували у якийсь інший спосіб. Йдеться про те, 

що простір, аби стати темою дослідження і повноцінним предметом, повинен спершу увійти в поле досвіду 

(„…it is necessary to experience space for it to become an object…“), набуваючи співмірного цьому досвідові 

характеру (Prykhodko and Rudenko, 2018, p. 35). 
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Однак, ми не приймаємо Селарсову критику поняття даного. Той факт, 

що предмети досвіду репрезентуються завдяки активності суб’єкта досвіду, 

означає, на нашу думку, не те, що ці предмети не є даними, а те, що сама 

даність має складну структуру. На підставі  інтерпретацій Г. Когена стосовно 

співвідношення емпіричної і трансцендентної афектації в структурі досвіду ми 

формулюємо висновок про те, що Кантові йдеться не лише про апріорне 

конституювання структури рецептивності, але водночас про апріорне 

конституювання структури емпіричної афектації. При цьому емпірична 

афектація мислиться як така, що кореспондує трансцендентній і заступає її 

місце в рамцях актуального, усвідомлюваного досвіду. Тим самим, ми 

висуваємо попередню тезу про зняття проблеми афектації, більш глибоке 

обґрунтування якої буде запропоноване у наступному розділі.  

Із запропонованого аналізу Кантової термінології, довкола якої 

обертається його ТД, очевидно, що ми дотримуємось тієї інтерпретаційної 

картини трансцендентального ідеалізму, що її змальовує Г. Коген. Варто все ж 

зазначити, що ми не вважаємо, що висновки Когена та Селарса сильно 

відрізняються одне від одного. Ключова відмінність полягає, на нашу думку, 

лише у фокусі уваги: Селарс, як і Стросон, обмежується логіко-семантичними 

питаннями і залишає «трансцендентальну психологію» коґнітивним наукам. 

Коген же йде далі і розробляє інтерпретацію, яка взагалі елімінує 

психологічний зміст ТД та пропонує  розглядати трансцендентальний метод 

не стільки як дескрипцію чи аналіз концептуальних засад досвіду, скільки як 

моделювання об’єктивно значливого досвіду на підставі уявлення про різні 

концептуальні рівні його структури та їхню інваріантність відносно найбільш 

загальних формальних структур – трансцендентальної апперцепції та 

формального багатоманітного. 
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РОЗДІЛ 4. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАНТОВОЇ ТЕОРІЇ САМОСВІДОМОСТІ 

В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АПАРАТУ 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ДЕДУКЦІЇ КАТЕГОРІЙ 

4.1. Засади Кантової теорії самосвідомості 

Ключовим елементом, який, на нашу думку, робить Кантову теорію 

самосвідомості надзвичайно потужною, є факт подвоєння Я на 

трансцендентальне та емпіричне. Трансцендентальне Я є логічним суб’єктом 

будь-яких суджень та репрезентацій. Емпіричне Я є тією об’єктивованою 

самістю, яка, як і решта предметів досвіду, визначається дескриптивно.  

Концептуальні рамці нашого аналізу Кантової теорії самосвідомості, 

який завжди матиме на увазі зазначене подвоєння самості, задаватимуться 

рядом потужних інструментів:  

 Визначенням логічної структури феномену самосвідомості через поняття 

самостосунку та самоідентифікації, що чудово описав Іван Іващенко у 

своїй статті «Потойбіч дзеркала: до питання про умови можливості 

нерефлексійної теорії самосвідомості» (Іващенко, 2012). 

 Методом подвійної індексації, або моделі двовимірної семантики (Two-

Dimensional Semantics) Девіда Каплана (Kaplan, 1989a; Stalnaker, 1978). 

 Концепцією феноменальної моделі самості (віртуальної саморепрезентації) 

Томаса Метцинґера (Metzinger, 2009). 

У цьому підрозділі ми розглянемо перший інструмент. Теоріям Каплана 

і Метцинґера будуть присвячені підрозділи 4.2 і 4.3 відповідно. 

Поняття самостосунку і самоідентифікації І. Іващенко вводить для 

пояснення механізму самоусвідомлення, як він розуміється в рамцях 

рефлексійної теорії самосвідомості. Ця теорія передбачає, що 

самоусвідомлення опосередковуються предметним стосунком до самого себе. 

Відповідно, цей стосунок має передбачати, що об’єкт і суб’єкт такого стосунку 

є тотожними. Відповідно, Іващенко пише про те, що зрештою рефлексійна 
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теорія самосвідомості намагається звести обидві складові самоусвідомлення 

до єдиного акту, в рамцях якого самоідентифікація була би невід’ємною від 

самостосунку і навпаки (Іващенко, 2012, с. 7-8).  

Однак, така модель пояснення самосвідомості через процес 

самоусвідомлення, вочевидь, стикається з певними труднощами. Зокрема, 

самоідентифікація, оскільки вона розуміється за аналогією з предметною 

ідентифікацією, є неможливою, якщо попередньо є невідомим правило такої 

ідентифікації92. Отже, виникає парадокс: самоусвідомлення (знання про себе) 

має вперше виникнути внаслідок предметної самоідентифікації; однак, 

предметна самоідентифікація передбачає вже наявну попередню відомість про 

самого себе.  

Окрім того, самостосунок жодним чином не може розглядатися як 

стосунок двох тотожних елементів, оскільки наслідком самостосунку є 

необхідне подвоєння аґента такого стосунку93. Відповідно, об’єктивована 

самість, яка є предметом самостосунку, є тим, що, за аналогією з іншими 

предметами, визначається суто дескриптивно. При цьому, жодна дескрипція 

не може вичерпати всю повноту можливих предметних самоданостей. Отже, 

самостосунок жодним чином не може забезпечити надійний доступ до самості. 

І. Іващенко, слідуючи настанові Фіхте, намагається знайти вихід у 

нерефлексійній теорії самосвідомості (Іващенко, 2012, с. 6-7). Мовляв, Кант, 

хоча й усвідомлює всі проблеми своєї рефлексійної теорії самосвідомості і 

намагається уникнути об’єктивації трансцендентального Я, оголошуючи його 

логічним суб’єктом всіх суджень, однак все-таки не уникає об’єктивації Я у 

внутрішньому чутті. Натомість, нерефлексійна теорія самосвідомості не 

намагається інтерпретувати самосвідомість як результат процесу 

самоусвідомлення. Вона визначається як щось, що вже є попередньо даним у 

будь-якому предметному досвіді; що неявно супроводжує будь-який 

                                                           
92 Ми детально розглянули цей момент у підрозділах 3.6.1 та 3.6.2 в контексті Кантової теорії потрійного 

апріорного синтезу. 
93 Зрештою, на грі такого подвоєння тотожного суб’єкта Геґель вибудовує свою діалектику. 
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предметний досвід, уможливлюючи його, але саме жодним чином не може 

стати темою такого досвіду. Тим самим, самостосунок також оголошується не 

чимось, що опосередковується самооб’єктивацію, а, натомість, чимось, що є 

безпосередньою властивістю самосвідомості (Іващенко, 2012, с. 14-15). 

Ми, зрештою, цілком погоджуємось із тим, що самосвідомість жодним 

чином не можна пояснювати як процес самоусвідомлення через визначений у 

часі, емпіричний процес самостосунку і предметної самоідентифікації. Однак, 

ми вважаємо, що предметне опосередкування є необхідним елементом 

феномену самосвідомості, яке, однак, конституюється суто апріорі; відтак, 

суб’єкт завжди вже віднаходить себе в емпіричному досвіді подвоєним, таким, 

який знаходиться у необхідному стосунку до самого себе. Апріорний характер 

самостосунку ми, зрештою, інтерпретуємо за тією самою логікою, що і 

апріорний характер емпіричної афектації. Іншими словами, самостосунок є 

прямим наслідком того, що апріорне конституювання предметності 

передбачає апріорну самоафектацію. 

Окрім того, ми вважаємо, що самоідентифікацію цілком можна 

інтерпретувати як таку, що кшталтується поступово, в рамцях емпіричного 

самостосунку. Для цього можна віднайти підстави у нейрофізіології та 

робототехніці. Зрештою, як ми побачимо далі, Кант визначає вищу засаду 

синтетичних суджень як трансцендентальне правило самоідентифікації, яке 

має апріорний характер і яке, відповідно, знімає проблему попередньої 

відомості про самого себе як необхідної передумови самосвідомості. Тобто, 

ми вважаємо, що жодним чином не можна стверджувати, що Кантова теорія 

самосвідомості є рефлексійною у тому сенсі, як про неї йдеться Іващенку. 

Однак, ми, все-таки, вважаємо Кантову теорію самосвідомості рефлексійною, 

оскільки вона з необхідністю передбачає самооб’єктивацію і самостосунок. 

Проясненню цих тез, а також спробі дати послідовну і несуперечливу 

рефлексійну інтерпретацію Кантової теорії самосвідомості присвячено більшу 

частину цього розділу. 
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4.2. Метод подвійної індексації Девіда Каплана 

Теорія подвійної індексації є логічною теорією, яка пропонує потужний 

інструментарій для розв’язання проблеми референції індексалій. Очевидно, 

що самосвідомість феноменально виявляє себе саме у практиці використання 

займенника Я, який є одним із прикладів для індексалій – мовних одиниць, 

значення яких є чутливим до контексту їх висловлювання. Так, наприклад, 

значення індексалії Я змінюється в залежності від того, хто саме його 

висловлює. Відповідно, семантика подвійної індексації є контекстно-

залежною (Kaplan, 1989a). 

В першу чергу, подвійна індексація є прикладним інструментом, який 

дозволяє визначити загальні правила приписування індексаліям істиннісного 

значення. Семантика індексалій визначається за допомогою семантики 

можливих світів, при чому за кожним можливим світом жорстко 

закріплюється один, і тільки один предмет, який може бути позначений 

індексалією. Якщо ми говоримо про індексалію Я, тоді за кожним окремим 

можливим світом закріплюється певний стан справ, у центрі якого 

диспозиціюється один з можливих суб’єктів висловлювання «Я». А кожне 

окреме висловлювання «Я», сформульоване тим чи іншим мовцем, є 

визначеним у певному контексті. Таким чином, істинність висловлювання 

про Я є функцією від двох змінних – множини можливих світів та конкретного 

контексту висловлювання. Тому метод подвійної індексації також називають 

двовимірною семантикою (Chalmers, 2006; Davies, 2004).  

Наприклад, якщо у нас є 3 особи – Володимир, Іван, Олексій; і є стан 

справ – процес написання дисертації; тоді у нас буде 3 можливих світи, в 

кожному з яких або Володимир, або Іван, або Олексій пише дисертацію. Отже, 

якщо ми припустимо, що Володимир формулює висловлювання «Я пишу 

дисертацію», тоді це висловлювання буде істинним лише у тому контексті, в 
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якому реальним є саме той можливий світ, у якому дисертацію пише 

Володимир, і в якому це висловлювання належить Володимиру94.  

Контексти можна ускладнювати довільним чином, комбінуючи різні 

фактори, що формують комплексний стан справ. Однак логіка визначення 

істиннісного значення висловлювань про Я залишається тією самою.  

Для нас цей інструмент має важливе значення, оскільки дозволяє 

прояснити, у який спосіб самоідентифікація може опосередковуватись 

стосунком до об’єктивованої самості. Справді, у кожному можливому світі 

фіксується суб’єкт висловлювання про Я, який характеризується множиною 

обставин, що визначають стан справ. Відповідно, ці суб’єкти є дескриптивно 

визначуваними. І той чи інший стан справ задає правило для ідентифікації 

суб’єкта висловлювання про Я як саме того суб’єкта.  Отже, Капланова 

модель подвійної індексації дозволяє здійснити редукцію позиції першої 

особи до позиції третьої особи (позиції об’єктивованої самості) шляхом 

редукції змісту індексалії Я до певної дескрипції, релевантної у даному 

контексті висловлювання. 

Для прикладу порівняймо два наступні висловлювання: 

 Я є філософом. 

 Він є філософом. 

Перше висловлювання є властивим способом формалізації 

самосвідомості. Однак, у зв’язку з цим способом формалізації виникає 

проблема референції: що є екстенсіоналом та інтенсіоналом даного 

висловлювання? 

Друге висловлювання є способом формалізації самосвідомості, який 

пропонує рефлексійна модель, а саме через об’єктивацію Я у самостосунку з 

                                                           
94 Зрештою, особа може бути одна. Просто різні її іпостасі (наприклад, фахові, коли одну особу можна 

розглядати то як викладача, то як інженера, то як підприємця тощо) будуть зафіксовані за різними можливими 

світами. В контексті практичної філософії це цілком відповідає теорії множинної соціальної ідентичності, що 

її розвиває Михайло Бойченко (Бойченко, Бойченко та Шевченко, 2020).  
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подальшою ідентифікацією даного об’єкта як себе самого і приписуванням 

цьому об’єктові, який є мною самим, певного предиката. 

На нашу думка, модель подвійної індексації Каплана, по суті, є 

модифікацією рефлексійної моделі, в рамцях якої редукція відбувається у два 

етапи: 

 На першому етапі здійснюється редукція (об’єктивація) змісту Я до 

дескриптивного визначення третьої особи у конкретному контексті 

висловлювання. 

 На другому етапі визначається референція дескриптивного визначення 

Я до конкретного суб’єкта, адекватного цій дескрипції.  

Очевидно, що логічний метод визначення семантики індексалій не 

пропоную задовільного пояснення феномену самоідентифікації. Власне, 

призначення цього методу є геть іншим. Однак, ми бачимо, що цей метод 

працює саме на підставі того, що Я, як логічний суб’єкт висловлювання, і Я, 

як інтенсіонал висловлювання про Я, є різними суб’єктами. Звідси ми робимо 

висновок про те, що таке розрізнення має апріорний характер, і що, відповідно, 

самостосунок моє конституюватися апріорі. Тож, ми маємо серйозне 

свідчення в царині формальної логіки на користь того, що подвійний характер 

Я є даністю, з якої виходить будь-яке логічне дослідження функціонування 

займенника «Я». Відтак, завданням трансцендентальної філософії є 

обґрунтування такого розрізнення на підставі апріорних засад досвіду.  

4.3. Концепція феноменальної моделі самості Томаса Метцинґера 

У цьому контексті поняття попереднього уявлення про себе є 

суголосним із тим, що німецький представник філософії ментального Т. 

Метцинґер називає феноменальною моделлю самості (phenomenal self-model – 

PSM, далі по тексту – ФМС) (Metzinger, 2009, p. 3-12). Дане поняття 

передбачає інтерпретацію досвіду як віртуальної моделі, яка опосередковує 

репрезентування предметів досвіду. ФМС включає в себе модель 
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репрезентації світу та модель саморепрезентації. При цьому, як зауважує 

Метцинґер, має виконуватись дві функціональні умови: 

 Необхідно, щоби усвідомлювався момент тепер, а також щоби 

суб’єктивний час мав характер односпрямованої стріли часу, відносно якої 

були би впорядковані усі моменти тепер95.  

 Необхідно, щоби ФМС була «прозорою»; тобто, необхідно, щоби модель 

не усвідомлювалася як щось відмінне від «об’єктивної» реальності 

(Metzinger, 2009, p. 192). 

Перша умова забезпечує єдність предметного досвіду. Друга умова 

забезпечує наївно реалістичну настанову. Ключові тези, на яких наголошує 

Метцинґер, полягають у наступному: 

 Пізнання світу у широкому сенсі, який включає в себе сприйняття, 

репрезентацію та власне пізнання (експліцитну концептуалізацію), завжди 

опосередковано суб’єктивною, віртуальною епістемологічною моделлю. 

Наявність такої віртуальної моделі пояснює деякі психофізичні феномени, 

на кшталт фантомної кінцівки, або важкі психічні розлади, пов’язані з 

нездатністю до самоідентифікації (Metzinger, 2009, p. 27-28, 108-114). 

Окрім того, досягнення в галузі робототехніки показують, що адаптацію 

ФМС до зміни зовнішніх умов можна реалізувати також штучно у роботів96. 

 Предмети пізнання і граничні засади пізнання не є даними в одному і тому 

ж контексті (в одному і тому ж полі зору). Тобто, в «акті» 

сприйняття/репрезентування/пізнання модель не усвідомлюється у своїй 

специфіці, натомість забезпечує, говорячи мовою Гусерля, природну 

настанову (Metzinger, 2009, p. 192).    

                                                           
95 «Організація внутрішнього потоку інформації шляхом утворення психологічного моменту, що 

переживається у момент тепер» (Metzinger, 2009, p. 192). Актуалізація переживань при цьому не прив’язується 

до об’єктивного моменту тепер; останній має лише переживатися як такий. 
96 Приклад з роботом - морською зіркою, - яка адаптує свою ходу до такої зміни зовнішніх обставин, як 

вкорочення однієї з її «ніг», починаючи накульгувати (Metzinger, 2009, p. 189). 
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 Логічно є цілком несуперечливою можливість реалізувати феномен 

самосвідомості штучним чином. Тобто, цілком можливо логічно 

послідовно та несуперечливо описати процес, в ході якого штучний 

інтелект формує ФМС і надалі демонструє здатність до самоусвідомлення 

та самоідентифікації (Metzinger, 2009, p. 192-193). 

Перша з наведених тез є інтуїтивно прийнятною та практично 

застосовною. Друга теза в цілому є інтуїтивно прийнятною, але потребує 

додаткового прояснення, оскільки незрозуміло, у який спосіб можливо 

говорити про модель, тематизувати модель та реконструювати її граничні 

засади, дотримуючись тези про її «прозорість». 

Третя теза є проблематичною і вимагає логічного прояснення, зокрема з 

огляду на апорії рефлексійної та нерефлексійної моделей самосвідомості. 

Отже, ключове питання даного розділу полягає у наступному: чи 

можливо, комбінуючи тезу Метцинґера про медіативну функцію ФМС і тезу 

Каплана про редукцію позиції першої особи однини до позиції третьої особи в 

рамцях моделі подвійної індексації, дати задовільну рефлексійну 

інтерпретацію феномену самосвідомості? Точніше, чи можливо дати 

задовільну інтерпретацію, яка знімає напруження та суперечність між 

рефлексійною та нерефлексійною моделями пояснення самосвідомості? 

Для обґрунтування цієї можливості необхідно прояснити: 

 У якому стосунку перебуває трансцендентальне Я до контекстно-залежних 

емпіричних Я? 

 Як Я досвіду співвідноситься з Я ФМС, тобто з віртуальною моделлю Я? 

 Які засади необхідно прийняти для того, щоби уможливити формування 

ФМС? Тобто, які засади дозволять прояснити ситуацію, аналогічну ситуації 

формування цілісної репрезентації досі невідомого предмета; або, на які 

концептуальні засади може спиратися механізм «уповільненого» 

формування Я-репрезентації? 

 Які засади стосовно самосвідомості мають бути прийняті для того, щоби:  
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a) ФМС забезпечувала би природну, реалістичну настанову, але із 

включенням до цієї настанови позиції першої особи;  

b) можливою залишалася би тематизація граничних засад моделювання і 

рефлексія над ними; 

c) зберігався би нескінченний реґрес у формуванні рефлексійних моделей, 

що узгоджувалося би з теоремою Ґеделя про несуперечливість і 

неповноту формальної теорії. 

4.4. Поняття актуального та можливого досвіду 

Наш аналіз Кантової теорії самосвідомості в епістемологічному 

контексті, який включає основні проблеми та концептуальний апарат ТД, 

обертатиметься довкола поняття можливого досвіду. Справді, оскільки 

Кантове концепція самосвідомості зводиться до змісту поняття 

трансцендентальної апперцепції, трансцендентальна апперцепція є формою 

апріорної синтетичної єдності досвіду, механізм апріорного синтезу 

увиразнюється Кантом на прикладі апріорного конструювання геометричних 

об’єктів у можливому досвіді, остільки ключ до розуміння Кантової теорії 

самосвідомості цілком логічно шукати в глибинах його теорії можливого 

досвіду. Аналіз поняття можливого досвіду почнемо з його зіставлення з 

поняттям актуального досвіду.   

Актуальний досвід ми можемо розглядати у двох перспективах: 

1. (Вузьке значення) Як досвід предметів, які знаходяться у зоні доступу 

чуттєвих сенсорів та афіціюють тілесну самість. 

2. (Широке значення) Як досвід відомих Я предметних горизонтів, які можуть 

знаходитись на значній просторовій відстані від тілесної самості, або навіть 

бути віддаленими від неї темпорально, але які можуть бути 

реконструйовані (актуалізовані) та зберігають для Я свою значливість. 

Відповідно, можливий досвід також можна розглядати у двох 

перспективах: 
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1. (Емпіричне значення) Як досвід предметів, які не входять до поля 

актуального чуттєвого сприйняття, але які є елементами актуального 

предметного горизонту. В такому разі можливість та актуальність не є 

принципово відмінними одна від одної модальностями, натомість 

можливість завжди зберігається у тематичному полі актуальності. 

2. (Трансцендентальне значення) Як додатковий вимір досвіду, який ніколи 

не актуалізується безпосередньо і не допускає інтеґрації до актуального 

емпіричного досвіду у розширеному розумінні цього поняття. 

Ми вважаємо, що в контексті Кантової трансцендентальної теорії 

досвіду має сенс говорити лише про актуальний досвід у широкому значенні 

поняття та про можливий досвід у трансцендентальному значенні поняття. 

Оскільки лише за цієї умови можливо обґрунтувати феномен самосвідомості 

в рамцях моделі досвіду.  

Нейрофізіологічні дослідження показують, що примати демонструють 

виразні ознаки свідомої поведінки. Це виявляється, наприклад, у здатності 

японських макак до використання інструментів. Т. Метцинґер інтерпретує цей 

факт на підставі здатності мозку макаки до формування та адаптації ФМС97. 

Звісно, ця здатність є цілком несвідомою, такою, що репрезентує предмети у 

їх безпосередній, нерефлексійній даності (Metzinger, 2009, p. 78). Однак, вона 

свідчить про те, що поле актуального досвіду для істот, які виявляють ознаки 

свідомості, є динамічним. Можливість добудовувати предметний горизонт, 

елементи якого не входять до поля актуального чуттєвого сприйняття, не 

вимагає наявності самосвідомості. Для цього достатньо такої моделі 

інтерпретації вхідних сенсорних даних, яка дозволяє нерефлексійно 

репрезентувати тілесну самість та зовнішні предмети.  

                                                           
97 «Під час успішного використання інструмента в мозку мавпи відбуваються зміни у певних нейронних 

мережах. Це свідчить про те, що інструмент, який використовує мавпа, тимчасово інтеґрується у її схему 

власного тіла. Коли шматок їжі розташовується поза мажами досяжності її кінцівок, і мавпа мусить 

використовувати граблі для того, щоби наблизити їжу до себе, спостерігається зміни тілесної моделі самості 

у мозку мавпи. Це виглядає так, ніби модель руки та модель оточуючого руку простору розширилась до меж 

інструмента… Це викликано тим, що тім’яна доля мозку мавпи тимчасово інкорпорує граблі до моделі 

власного тіла» (Metzinger, 2009, p. 80-81). 
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Отже, лише така добудова структури досвіду, яка зможе обґрунтувати 

феномен самосвідомості, дозволить пояснити можливість тематизації 

модальності; можливість конструювання нових предметних горизонтів, які 

досі не актуалізувалися в емпіричному досвіді; можливість використання 

інструментів не з метою розширення поля доступності актуального 

предметного горизонту, а з метою відкриття доступу до цілком нових 

предметних горизонтів. Для цього необхідно, щоби модальність можливості 

не зводилася до модальності актуальності у її широкому значенні. Коли 

можливість зводиться до актуальності, ми маємо справу з рівнем свідомого 

досвіду. Однак, добудова моделі досвіду за рахунок самосвідомості 

передбачає модальність можливості у її трансцендентальному значенні. 

4.5. Єдність часо-простору і підстави для тематизації темпоральності 

Кант обстоює тезу про те, що формою внутрішнього чуття, а також 

досвідною підставою для самоідентифікації є час. Формою ж зовнішнього 

чуття є як простір, так і час. Що стосується зовнішнього чуття, то тут ідеться 

про те, що будь-яка фізична подія є результатом інтерпретації вхідних 

сенсорних даних, яка «розміщує» дану подію в апріорі синтезованому 

просторово-часовому континуумі.  

Якщо ми припустимо, що послідовності мають об’єктивний характер і 

реалізуються вже у рамцях трансцендентної афектації, тоді трансцендентна 

тілесна самість отримуватиме чуттєві враження у вигляді серій не пов’язаних 

між собою вхідних сенсорних даний. На цьому рівні немає жодної підстави 

для того, щоби сформувати поняття часу як множини послідовностей фізичних 

подій, які пов’язані між собою відношеннями «раніше за» та «пізніше за». У 

цьому полягає принципова відмінність між формами простору і часу: якщо 

теоретично можна уявити собі безпосередню кореспонденцію між сенсорними 

даними та подіями в емпіричному просторі, то реконструкція послідовності є 

опосередкованим процесом, який відбувається суто на стороні суб’єкта. 
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Слід зазначити, що згадана можливість провести пряму кореспонденцію 

між сенсорними даними та подіями в емпіричному просторі є абстракцією, яка 

передбачає одновимірний емпіричний простір. Простір більшої кількості 

розмірностей, який забезпечує можливість репрезентувати в ньому складні 

предмети, що мають властивості різних типів, вже передбачає необхідність 

темпоральної синхронізації різних типів сенсорних даних. Справді, звук має 

меншу швидкість, аніж світло. Тож, візуальні сенсорні дані трансцендентна 

самість отримує раніше, ніж аудіальні. Однак, обидва типи сенсорних даних, 

які на рівні трансцендентної афектації жодним чином між собою не пов’язані, 

в емпіричному просторі інтерпретуються як властивості, належні одному і 

тому ж предмету.  

В рамцях повсякденного досвіду цей момент синхронізації залишається 

непомітним. Він стає темою в ряді контекстів, коли реконструкція цілісної 

репрезентації предмета стикається зі складністю зв’язування певних чуттєвих 

вражень з однією субстанцією98. 

Так чи інакше, синтезування сенсорних даних є частиною процесу 

інтерпретації цих даних у термінах свідомої моделі досвіду. Цей процес 

відбувається за рахунок несвідомих нейрофізіологічних механізмів, які мають 

своїм результатом вже готову репрезентацію предмета – даність, з якої 

починається свідомий емпіричний досвід. Тож, фізичні події інтерпретуються 

не лише як апріорі зв’язані між собою у просторі та належні тій самій 

субстанції, але також як такі, що впорядковані у певній послідовності. 

Апріорна форма часу так само екстерналізується в процесі конституювання 

горизонту актуального досвіду, як і форма простору. Отже, в контексті 

людського досвіду нам ідеться не про 5-вимірний просторовий континуум, а 

про 6-вимірний просторово-часовий континуум з евклідовою метрикою, у 

якому забезпечується адекватна людській тілесній конфіґурації інтерпретація 

вхідних сенсорних даних.  

                                                           
98 Наприклад, процес реконструкції моделі фізичних предметів, недоступних для безпосереднього 

спостереження (субатомні частинки), на підставі емпіричних даних спеціальних приладів. 
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Синтетична єдність простору передбачає, що одна емпірична 

властивість певного типу (наприклад, колір) вказує на наявність певної 

субстанції та, відповідно, на можливість емпіричної даності властивостей 

інших типів. Просторово-часова синтетична єдність передбачає, що одна 

емпірична властивість вказує на співданість субстанцій та наявність 

послідовності визначень емпіричної властивості даного типу.   

З наведених міркувань стає очевидним, що форма часу в рамцях 

актуального емпіричного досвіду сама по собі не може бути доступною 

феноменально, натомість лише в апріорній синтетичній єдності з простором. 

Часовий вимір є конституентою синтезованого просторово-часового 

континууму, який є первинною даністю. Отже, можливість тематизувати час і, 

відповідно, обґрунтувати самоідентифікацію криється у сфері можливого 

досвіду в трансцендентальному значенні цього поняття. 

Кант обґрунтовує можливість апріорних синтетичних суджень шляхом 

введення поняття апріорним чином сконструйованого предмета досвіду. 

Справді, апріорне синтетичне знання повинно мати характер новизни, 

розширювати сферу наявного знання, щоби можливо було обґрунтувати 

пізнавальний потенціал математичних наук у їх застосовності до пізнання 

фізичних предметів. Відтак, апріорні синтетичні судження мають стосуватися 

апріорі сконструйованих предметів. При чому ці предмети повинні бути 

включеними до поля можливого емпіричного досвіду, концептуальні рамці 

якого задаються тими самими засадами, що і концептуальні рамці актуального 

емпіричного досвіду. Лише за цієї умови, згідно з якою поля актуального 

емпіричного та можливого емпіричного досвідів є формально еквівалентними, 

можливо забезпечити формальну відповідність між апріорі сконструйованими 

та апостеріорі реконструйованими предметами досвіду та забезпечити 

об’єктивну значливість апріорних синтетичних суджень.  

Кант унаочнює свої міркування щодо апріорного конструювання 

предметів на прикладі уявного проведення лінії (Kant, 1919, S. 155). Цей 

приклад легко можна перекласти на більш зрозумілу та плідну для мети нашої 
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інтерпретації мову побудови образів геометричних об’єктів. Таким чином, в 

«уявній лінії» ми воліємо бачити лінію, накреслену, скажімо, на аркуші 

зошита.  

4.6. Апріорні підстави конструювання предметів можливого досвіду  

Попередньою умовою конструювання геометричного об’єкта є 

визначення метрики і топології простору, у якому даний об’єкт є визначеним. 

Тим самим задається множина правил, які є застосовними для здійснення 

певних операцій над об’єктом. Отже, для обґрунтування можливості 

апріорного конструювання предметів досвіду потрібно ввести дві важливі 

трансцендентальні засади.  

По-перше, маємо ввести абстракцію цілком аморфного простору, який 

не має граничних визначень у вигляді конкретних метрики і топології. Така 

абстракція, власне, ще не є простором, натомість задає умови можливості 

конструювання різного типу просторів і, відповідно, об’єктів, визначених у 

цих просторах. 

По-друге, маємо ввести абстракцію цілком порожнього простору, з 

визначеною метрикою і топологією, які накладають обмеження на множину 

геометричних об’єктів, що можуть бути сконструйовані у цьому просторі. 

В площині можливого досвіду суб’єкт експліцитно здійснює ряд 

операцій, які є функціональними відповідниками несвідомих механізмів 

синтезування моделі просторово-часового континууму, в якому розгортається 

актуальний емпіричний досвід. За лаштунками повсякденного уявлення про    

4-вимірний евклідів часо-простір ховаються складні нейрофізіологічні 

механізми, які створюють у мозку цю звичну нам модель. Той факт, що вона є 

конкретним, але не єдино можливим, випадком просторово-часового 

континууму, за яким можна розгледіти абстракцію цілком аморфного 

простору, не є тривіальним. Тварини, що виявляють ознаки свідомості, а також 

наявні моделі роботів, які здатні до формування ФМС та її адаптації до зміни 

фізичної конфіґурації робота, навряд чи володіють концептом такого цілком 
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аморфного простору. Це ще один арґумент на користь того, що здатності до 

формування ФМС, її зміни, розширення актуального поля досвіду та 

предметних антиципацій не є достатніми для того, щоби вважати суб’єкт 

досвіду самосвідомим. Вільне оперування з граничними засадами досвіду 

вимагає більш абстрактних засад, які відкривають доступ до горизонту 

можливого досвіду.  

Отже, на цьому етапі маємо поглибити наше розуміння поняття 

можливого емпіричного досвіду. Його ключовою засадою є не просто 

здатність до репрезентації порожнього простору або часо-простору на кшталт 

згаданого вище аркуша зошиту. Ключовою характеристикою поняття 

можливого досвіду є здатність до конструювання цілком нової сфери 

емпіричного досвіду, який не є простим відображенням сфери актуального 

емпіричного досвіду, натомість є цілком від неї незалежним. Таким чином, 

апріорне конструювання об’єктів можливого досвіду є справжнім креативним 

актом, який створює новий світ – світ абстрактних об’єктів. Зв'язок між 

сферами актуального та можливого емпіричних досвідів забезпечує абстракція 

цілком аморфного простору, яка є формальним еквівалентом речі самої по собі 

на стороні суб’єкта. 

Коли задані метрика і топологія, простір являє собою абстрактну 

множину точок, які можуть бути синтезовані певним чином, але в межах, 

заданих граничними визначеннями простору даного типу. На цьому етапі 

простір є лише сферою потенційності, у якій можуть або не можуть бути 

репрезентовані конкретні об’єкти.  

У випадку з актуальним емпіричним (апостеріорним) досвідом ми не 

маємо доступу до часо-простору в його ізольованій феноменальній 

самоданості. Актуальний досвід завжди передбачає певні множини сенсорних 

даних, які актуалізують репрезентацію простору через репрезентацію 

конкретних емпіричних предметів у ньому. Якщо «відключити» сенсори, 

процес актуалізації досвіду припиниться, і, за тієї умови, що структура досвіду 
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не забезпечує можливості мати до діла зі сферою можливого досвіду, суб’єкт 

не зможе репрезентувати нові предмети.  

Отже, в контексті можливого досвіду конкретний просторово-часовий 

континуум є абстракцією тієї множини речей самих по собі, які можуть бути 

репрезентовані в актуальному досвіді суб’єкта, що характеризується заданою 

тілесною конфіґурацією. Суб’єкт має змогу самостійно конструювати цілі 

предметні світи, які, за певних умов, могли би актуалізуватися в досвіді. Таким 

чином, апріорне конструювання предметів у можливому досвіді є формально 

еквівалентним конструюванню речей самих по собі. При цьому, таке 

конструювання вимагає для себе дві ключові підстави:  

 аморфний, статичний простір (абстрактна матерія); 

 активний суб’єкт. 

Коли суб’єкт креслить пряму лінію, він здійснює певний процес. Тобто 

послідовність дій. Ця послідовність здійснюється у конкретному часо-

просторі. Однак, конкретизація часо-простору передбачає тематизацію 

абстрактної матерії: метричні визначення «накладаються» саме на неї. Відтак, 

в акті апріорного конструювання об’єкта завжди дані обидва горизонти 

можливого досвіду: абстрактна матерія та конкретний часо-простір. 

Послідовність, яка привноситься у сферу можливого досвіду контрастує зі 

статичністю абстрактної матерії. Це задовольняє умовам самоідентифікації 

суб’єкта пізнання: щоби темпоральність можна було концептуалізувати, вона 

повинна бути феноменально даною на тлі чогось від неї відмінного, не-

темпорального. 

В якому сенсі слід розуміти темпоральність? Кант ілюструє факт 

привнесення у досвід темпоральності на зазначеному прикладі креслення лінії. 

Даний приклад є цілком коректним, хоча і не вичерпним, з огляду на Кантове 

вчення про схематизм чистого розсуду. Згідно із цим вченням, кожна категорія 

розсуду, а також трансцендентальна апперцепція, мають часову схему, яка 

зв’язує форми розсуду з формою простору. Трансцендентальна сила 
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виображення використовує ці схеми як інструкції для конструювання сфери 

емпіричного досвіду99.  Однак, в контексті вчення про категорії розсуду 

складається враження про те, що час в емпіричному розумінні цього поняття, 

як послідовність подій, експлікується лише в контексті категорії кавзальності; 

точніше, пари категорій причини та дії. Отже, слід детально розглянути 

трансцендентальну структуру часу. 

4.7. Роль категорій модальності у конституюванні предметності 

Оскільки категорії модальності, як і всі інші категорії, беруть участь у 

конституюванні предметності, всі предмети досвіду мають бути у певному 

сенсі модалізованими, а будь-яке предикативне судження, що висловлюється 

про ці предмети, має бути модальним судженням, яке зв’язує певний тип 

сприйняття (емпіричного факту, зафіксованого за допомогою сенсорів), із 

суб’єктивними засадами досвіду шляхом умісцевлення цього емпіричного 

факту у просторі можливого досвіду100.  

Таким чином, наприклад, судження «Цей куб є чорним» є скороченою 

формою судження «Я бачу, що цей куб є чорним», яке, зі свого боку, є також 

скороченою формою судження: «Цей куб належить до мого поля візуального 

сприйняття і, згідно з наявними правилами інтерпретації сенсорних даних, є 

чорним (ідентифікується як чорний)».  

                                                           
99 У цьому контексті ми використовуємо поняття емпіричного досвіду узагальнено. Тобто, ми включаємо в 

нього як поняття можливого, так і поняття актуального емпіричного досвіду. Це мотивується тим, що, за 

Кантом, трансцендентальні форми досвіду (форми чуттєвості, розсуду та розуму) є достатньою умовою для 

конструювання реального наукового досвіду з мінімальним змістом, а саме зі знанням про можливі емпіричні 

предмети взагалі. 
100 Саме ця позиція радикально відрізняє метод Канта від методу Гусерля, який намагається обґрунтувати 

феномен модалізації емпіричним чином, а саме за допомогою вільної варіації фантазії (Гусерль, 2009, с. 274-

280). Гусерлю йдеться про утворення загальних понять шляхом визначення можливих інваріантів конкретної 

визначеності предметів досвіду. У такий спосіб виокремлюється незмінна сутність предмета, а також його 

горизонт можливих визначень. Таким чином, можливість, на думку Гусерля, конституюється на одному рівні 

з репрезентацією одиничного предмета, і ми можемо говорити про процес модалізації, що реально 

відбувається у полі досвіду. Однак, модальний (інтенсіональний) та предметний (екстенсіональний) 

контексти є цілком різними, а отже, передбачають зовсім різні диспозиції суб’єкта пізнання відносно 

предмета. За Кантом, суб’єкт взагалі не може репрезентувати предмет у його безпосередній предметній 

даності, оскільки всі репрезентації конституюються через механізми синтезування, що реґулюються 

категоріями, зокрема і категоріями модальності. Отже, модалізація пізнання є апріорною, і пропозиційне 

знання має за свій предмет виключно інтенсіональні контексти, тобто предмети у їх стосунку до можливого 

досвіду.  
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Належність до поля візуального сприйняття означає, що даний предмет 

(чорний куб) відповідає умовам даності у досвіді. Це еквівалентно Кантовому 

визначенню модальності можливості (Kant, 1919, S. 187-188). Звідси слідує, 

що будь-яке емпіричне предикативне судження не є судженням про предмет 

досвіду, а натомість – судженням про належність предмету до сфери 

можливого досвіду, тобто про відповідність предмета засадам можливого 

досвіду. Пропозиційним змістом емпіричного судження, яке завжди є 

модальним судженням, буде, відтак, можливий характер конкретної 

предметної конфіґурації, а отже цей зміст редукується до інтенсіонального 

змісту. Це стає можливим завдяки тому, що категорії модальності 

забезпечують синтез двох горизонтів досвіду: актуального емпіричного та 

можливого емпіричного.  

Тепер переформулюймо дещо нашу розширену версію судження про 

чорний куб: «Цей куб належить до горизонту візуального сприйняття, і та 

незв’язана змінна, яка кодує властивість мати колір, визначається як чорна». 

Перше, що впадає у вічі, це те, що горизонт можливого досвіду вже має 

характер горизонту сприйняття. Іншими словами, модалізація забезпечує 

інтерпретацію предмета досвіду саме як суб’єктивної репрезентації: для 

певного стану справ бути можливим, актуальним чи необхідним означає 

належати до горизонту емпіричного досвіду, який, у свою чергу, є горизонтом 

даності для суб’єкта (горизонтом рецептивності). Ми цілком виправдано 

можемо модифікувати наведене судження про чорний куб у наступний спосіб: 

«Я маю репрезентацію цього куба, який є визначеним у полі візуального 

сприйняття та ідентифікується як такий, що має чорний колір».  

У такій інтерпретації зберігається природна настанова, і властивість 

мати колір розуміється як належна не репрезентації предмета, а самому 

предмету. Цей предмет репрезентується як такий, що або входить, або не 

входить до поля актуального сприйняття. А отже, навіть коли він знаходиться 

поза полем актуального сприйняття, він зберігається в горизонті актуального 

досвіду як такий, що може бути реактуалізованим у сприйнятті. І в будь-якому 
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разі він зберігатиме свою властивість мати колір. Однак, тут увиразнюється 

той факт, що предмет репрезентується; тобто, актуалізується у полі досвіду, 

яке є належним суб’єктові. Відтак, вимагається, щоби суб’єкт мав попереднє 

уявлення про відмінність між предметами як репрезентаціями та предметами 

як тим, що репрезентується. Ця відмінність може мати неоднозначну 

інтерпретацію, яка тягне за собою неоднозначність у понятті репрезентації.  

З одного боку, можна інтерпретувати відмінність між репрезентацією та 

предметом як відмінність між предметом актуального споглядання й 

предметом актуального досвіду відповідно. Актуальний досвід при цьому 

включає в себе предмети, які добудовують картину актуального сприйняття, 

але самі «випадають» з актуального поля зору. 

З іншого боку, цю відмінність можна інтерпретувати як відмінність між 

предметами актуального досвіду і ноуменами. При  цьому дана відмінність, по 

суті, зводиться до відмінності між суб’єктивним та об’єктивним.   

На наш погляд, саме друге значення є більш властивим, таким, на якому 

ґрунтуються міркування Канта. Справа у тому, що предмет актуального 

досвіду – це предмет, який завжди вже є сприйнятим. Тобто, репрезентація 

предмета у феноменальному часо-просторі передбачає трансцендентну 

афектацію, яка є, власне, сприйняттям. Відповідно, коли предмет вже є 

умісцевленим у часо-просторі, його не потрібно ще додатково сприймати. Він 

вже розташований у віртуальному полі сприйняття. У цьому полягає 

вирішення апорії емпіричної і трансцендентної афектації: ніякої емпіричної 

афектації немає, є лише диспозиція предметів емпіричного досвіду у полі 

сприйняття. Одним із таких предметів є емпірична самість, яка, таким чином, 

інтеґрується до комплексного поля сприйняття. З цього випливає, що поле 

сприйняття не є чимось належним емпіричній самості. Радше сама самість 

належить до цього поля сприйняття, набуває у ньому визначеності.  

Як такі, предмети, завдяки механізму модалізації, інтерпретуються у 

термінах можливого досвіду. Тобто, актуальний досвід інтерпретується як 

актуалізований можливий досвід. У цьому й полягає сенс трансцендентальної 
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модалізації. Категорії модальності також приймають участь у конституюванні 

сфери предметності. Відтак, досвід завжди вже є модалізованим, 

інтерпретованим у термінах можливого досвіду.  

Однак, щоби обґрунтувати феномен самоідентифікації, можливий 

досвід повинен забезпечувати визначеність предметів досвіду як 

репрезентацій. Оскільки саме завдяки усвідомленню репрезентативного 

характеру предметів актуального досвіду можлива ідентифікація 

трансцендентальної самості.  

Актуальний досвід є реконструкцією об’єктивно-трансцендентного 

стану справ на підставі сенсорних даних. Ця реконструкція здійснюється 

завдяки специфічному інтерпретаторові – моделі досвіду, – яка включає в себе 

такі концептуальні засади, як простір і час. Простір і час, оскільки вони є 

концептуальними засадами, являють собою абстрактну матерію, яка 

описується через невизначену множину точок. Це є попереднім визначенням 

форми можливого досвіду. Якщо інтерпретація сенсорних даних здійснюється 

у термінах зазначеної форми можливого досвіду, тоді принципової відмінності 

між можливим та емпіричним досвідом не існує. Відмінність полягає у ступені 

актуалізації. Актуальний досвід передбачає актуалізацію лише частини 

можливого досвіду. Однак, актуальний досвід, як частина можливого, 

передбачає його як свій горизонт. Отже, можливий досвід завжди є 

залишається актуальним. Він є тим, що актуалізується як ціле завдяки 

актуальному досвіду. Таким чином, в емпіричному досвіді можна виокремити 

три горизонти досвіду: досвід актуального сприйняття, ретенційно-

протенційний актуальний горизонт та горизонт можливого досвіду. При цьому 

всі три горизонти є такими, що неперервно переходять одне в одне, оскільки є 

різними рівнями тематизації одного і того ж предмета. 

Парадокс цієї моделі досвіду полягає у тому, що предмети досвіду, які 

по своїй суті є репрезентаціями, оскільки вони є суб’єктивними 

реконструкціями певного об’єктивного стану справ, усвідомлюються саме як 

репрезентації. І емпіричні предмети, і емпірична самість ідентифікуються саме 
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як репрезентації, які належать певному суб’єкту і репрезентують речі, що 

існують незалежно від суб’єкта. При цьому, сама емпірична самість 

ідентифікується як така, що їй належать ці репрезентації.  

Кантовий арґумент у Спростуванні ідеалізму (Kant, 1919, S. 255-259) 

передбачає вже наявну самосвідомість як засаду самостосунку і 

самоідентифікації. А саме, йому йдеться про те, що послідовна актуалізація 

репрезентацій є чимось, що належить суб’єкту. Тут закладено цілий ряд 

засновків: 

 Суб’єкт вже попередньо ідентифікував себе; тобто, самостосунок, який 

реалізується у сприйнятті послідовного характеру репрезентацій, є 

стосунком до чогось, що попередньо було ідентифіковане як характерне 

для суб’єкта. 

 Репрезентації попередньо ідентифікуються як належні суб’єкту. 

 У репрезентаціях виокремлені форма та зміст. При чому зміст відноситься 

на сторону зовнішнього, а форма (час) відноситься на сторону суб’єкта. 

 Звідси робиться висновок про те, що час, як належний суб’єкту, 

усвідомлюється лише в рамцях актуалізації репрезентацій, які несуть у собі 

об’єктивний зміст. Отже, в одному і тому ж акту актуального досвіду дані 

водночас самоідентифікація і предметна ідентифікація. 

Для того, щоби обґрунтувати цю систему засновків, необхідно пояснити, 

на якій підставі здійснюється попередня самоідентифікація суб’єкта, а також 

на якій підставі предмети досвіду відпочатково ідентифікуються як 

репрезентації; а також, хто є носієм цих репрезентацій: трансцендентальне Я 

чи емпіричне Я. 

У вченні про схематизм чистих розсудових понять (Kant, 1919, S. 182-

189) Кант увідповіднює внутрішнє чуття трансцендентальній апперцепції101. 

                                                           
101 «Звідси стає очевидним, що розсудовий схематизм, завдяки трансцендентальному синтезу сили 

виображення, зводиться (auf…hinausläuft) до єдності всього багатоманітного споглядань у внутрішньому 

чутті; а отже, опосередковано, до єдності апперцепції, як такої функції, яка відповідає (korrespondiert) 

внутрішньому чуттю (рецептивності)» (Kant, 1919, S. 188). 
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При цьому, очевидно, що трансцендентальні схеми є конституентами 

внутрішнього чуття. Таким чином, трансцендентальне конституювання сфери 

предметності є конституюванням емпіричного часу (внутрішнього чуття). 

Тобто, якщо ми розглядаємо Кантову модель досвіду як модель інтерпретації 

(концептуалізації) сенсорних даних, тоді ця інтерпретація має здійснюватися 

відповідно до трансцендентальної структури часу. Судячи з міркувань Канта, 

форма часу має складну структуру, яка задає базову топологію просторово-

часового континууму. Це виявляється у тому, як Кант описує зміст 

трансцендентальних схем: часова послідовність (die Zeitreihe), наповнення 

часу (der Zeitinhalt), порядок часу (die Zeitordnung), сукупність часу (der 

Zeitinbegriff) (Kant, 1919, S. 188). Тобто, задаються граничні часові параметри, 

яким відповідатиме будь-яка подія, визначена у просторово-часовому 

континуумі. 

4.8. Засади топології часу в Кантовому вченні про схематизм розсудових 

понять 

На нашу думку, один з ключів до відповіді на питання про механізм 

самоідентифікації у зазначених в попередньому підрозділі чотирьох базових 

структурах часу криється ключ до відповіді на апорію самоідентифікації. В 

першу чергу звертає на себе структура часової послідовності. Кант вводить її 

як трансцендентальну схему кількості, визначаючи цю категорію через 

поняття числа, яке, у свою чергу, він визначає через послідовний синтез102. 

Звісно, тут можна побачити банальну логічну помилку «коло у визначенні», 

оскільки Кант визначає схему часу через, власне час: часову послідовність 

через послідовний синтез. Але до цього Кант додає ремарку, мовляв, у цьому 

послідовному синтезі конституюється сам час103. Цілком у згоді з методом 

нашого дослідження, ми не намагатимемось поставити «дитячий мат» такому 

                                                           
102 «Число є єдністю синтезу багатоманітного змісту однорідного споглядання взагалі, яке виникає завдяки 

тому, що я продукую сам час у споглядальному схопленні» (Kant, 1919, S. 188). 
103 «Продукування (die Erzeugung) самого часу в послідовному схопленні предмета» (Kant, 1919, S. 188). 
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ґросмайстру, як Кант, і спробуємо надати логічне пояснення цьому 

утрудненню.  

По-перше, питання про природу числа відноситься до кола проблем 

засад математики, які на момент написання КЧР ще не були розроблені. 

Відповідно, Кант не міг бути знайомий з аналітичною геометрією, 

релятивістською топологією простору і часу, а також з формалізмом теорії 

множин, які дозволяють коректно концептуалізувати такі складні поняття, як 

число, простір та час. Цим вибачається очевидна непевність, з якою Кант пише 

про трансцендентальні схеми. 

По-друге, ми маємо приписати Кантові одну фундаментальну інтуїцію. 

А саме, уявлення про стрілу часу – незворотній, односпрямований плин часу. 

Таке уявлення про час накладає топологічні обмеження на просторово-

часовий континуум, оскільки виключає топологію замкненого кола104. Час в 

уявленні Канта набуває вигляду односпрямованої, незворотної прямої105. 

Дотримуючись нашої інтерпретації моделі досвіду як моделі інтерпретації 

сенсорних даних, ми можемо припустити, що таке визначення емпіричного 

часу має під собою трансцендентне тло у вигляді незворотної106 послідовності 

отримуваних сенсорних «вражень». У такому випадку, незворотність 

суб’єктивного часу була би еквівалентом трансцендентно-об’єктивного стану 

справ, який характеризується темпоральною незворотністю і який охоплює як 

трансцендентні предмети світу, так і самого трансцендентного суб’єкта. Це 

також підводить основу під той факт, що трансцендентальна форма часу є 

однією і тією ж як для предметів зовнішнього сприйняття, так і для 

репрезентацій внутрішнього чуття. 

                                                           
104 Тим самим накладається обмеження на типи відношення «між» для пари послідовних подій. Наприклад, 

якщо час має топологію замкненої кривої, і якщо на цій кривій послідовно відбуваються 4 події А, В, С і D, 

тоді допустимим є випадок, коли подія А знаходиться між подіями D і B (Грюнбаум, 1969, с. 238, 245-247). 
105 Прямої на світловому конусі, якщо говорити мовою релятивістської теорії простору-часу. 
106 Ми не беремо до уваги питання про мислимість зворотного часу. Відомо, що класичний детермінізм 

передбачає зворотність у часі: якщо виключити тертя, силу гравітації та ряд інших чинників, то рух маятника 

можна буде описати як зворотний у часі, оскільки в рівномірні проміжки часу він займає одне і те саме 

положення у просторі. Однак, людська свідомість, очевидно, не може бути описана з точки зору зворотності 

у часі. Отже, незворотність часу – це фундаментальна ознака сприйняття часу у «нашому» світі, який існує у 

відповідності до другого закону термодинаміки. Уявити собі цілком зворотній час ми просто не в змозі: це 

виключається на рівні можливого для нашої базової фізичної конфіґурації досвіду.     
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Отже, хоча пояснення природи числа через послідовний синтез може 

видатися сумнівною в контексті сучасної математики107, але думка про 

незворотний плин часу має фундаментальний характер. Іншими словами, Кант 

                                                           
107 Важливий момент полягає у тому, що ми справді можемо прийняти Кантову інтерпретацію 

трансцендентальної схеми кількості через поняття числа. У такому випадку ми можемо не розріджувати суто 

епістемологічні міркування введенням чогось на кшталт психологічного відчуття часу. Впадає у вічі те, що 

Кант не вводить окремих трансцендентальних схем для окремих категорій кількості (для єдності, множини та 

сукупності). Натомість, він вводить одну схему для всієї групи категорій. Це має свою підставу у тому, як 

формально (аналітично) визначається поняття числа (обмежимось множиною дійсних чисел, не беручи до 

уваги комплексних чисел). Якщо ми дамо геометричну інтерпретацію поняття числа, то, очікувано, отримаємо 

неперервну пряму. При цьому, арифметичні операції дуже просто можна звести до інтуїтивних операцій зі 

складанням відрізків на цій прямій. Однак, така тривіальна інтерпретація числа стикається із серйозними 

проблемами, які увиразнюються в метричній апорії Зенона (апорія нескінченної подільності прямої), та у 

теорії про незліченний характер множини дійсних чисел, яку довів Г. Кантор (Пенроуз, 2003, с. 79-81). Суть 

проблеми можна увиразнити у двох положеннях: 

1. Відрізок ненульової довжини має складатися з непротяжних точок (тобто, об’єктів, що мають нульову 

довжину). 

2. Оскільки пряма є неперервною, а неперервність описується множиною дійсних чисел, тоді відрізки на 

неперервній прямій, які мають різну довжину, містять однакову кількість «частин», кожній з яких можна 

поставити у відповідність певне дійсне число. Іншими словами, між 1 і 2 та між 1 і 5 виокремлюється 

однакова кількість дійних чисел, а саме незліченна кількість. 

А. Ґрюнбаум дає блискуче пояснення того, як вирішується цей парадокс, з точки зору топологічних 

властивостей теорії множин. Лінію та відрізки на ній ми маємо розглядати як множини. Будь-яка множина 

характеризується потужністю – кількістю її елементів. Ґрюнбауму йдеться про те, що поняття потужності та 

поняття довжини множини не є тотожними. Таким чином, довжина певної множини є функцією від її 

внутрішньої структури, а не потужності. Так, наприклад, множина, що складається з однієї точки, або з 

континууму точок, є однаково множиною нульової довжини. Прикладом такого стану справ може слугувати 

т.зв. вироджений інтервал. Це такий інтервал, довжина якого записується формулою (В – А, де А = В) і, 

відповідно, дорівнює 0. Якщо ми розглянемо закритий інтервал В – А, де точка В не включається в інтервал, 

то додавання точки В нічого не додасть до довжини інтервалу. Натомість, якщо множина включає в себе ще 

одну множину, її довжина збільшується. Таким чином, збільшення довжини множини передбачає збільшення 

у даній множині кількості множин ненульової довжини. Отже, проблема, яку порушив Зенон, знімається, 

якщо під незліченною кількістю відрізків нульової довжини розуміється не множина точок, а множина 

множин нульової довжини. Звідси, будь-який відрізок складається з незліченної кількості множин нульової 

довжини; і виміряти довжину цього відрізка означає структурувати ці нульові множини (Грюнбаум, 1969, с. 

201 – 224). 

Таке пояснення знаходиться у повній згоді із формальним визначенням поняття числа у теорії множин. 

Математичне поняття нескінченної множини задається у формальній теорії множин т.зв. аксіомою 

нескінченності: 

 ∃(I) (Ø ∈ I & ∀( x) (x ∈ I → (x ∪ {x}) ∈ I)). 

У словесному вираженні в цій аксіомі йдеться про те, що існує деяка множина I, така що елементом цієї 

множини є пуста множина, а також для всіх x, якщо x є елементом множини I, вірно, що до I  також належить 

множина {x}, яка слідує за x. Множина {x} – це множина, потужність якої дорівнює потужності елементів 

множини x + 1. У такому вигляді аксіома нескінченності є визначенням поняття натурального числа, а також 

нескінченної множини натуральних чисел (символ ∪ означає об’єднання множин): 

• 0 = {}. 

• 1 = 0 ∪ {0} = {0} = {{ }}. 

• 2 = 1 ∪ {1} = {0, 1} = {{ }, {{ }}}. 

І т.д. 

Аксіома нескінченності дає конструктивне визначення поняттю нескінченної множини. Однак це 

поняття у жодному разі не передбачає актуальну даність всіх можливих об’єктів нескінченної множини. Воно, 

натомість, передбачає конструктивний процес переходу від одного елемента множини до іншого. Більше того, 

цією аксіомою задається можливість – необхідна можливість – переходу від одного елемента множини до 

іншого. 

Таким чином, Кантове визначення категорії кількості через поняття числа є цілком виправданим. Тим 

самим емпіричний час конституюється як такий, що має топологію множини дійсних чисел. Відповідно, 

процес рахування часу, конституювання чисел, є справді синтетичним актом, який властивим чином 

структурує абстрактну множину непротяжних елементів. 
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задає таку апріорну умову, яка із необхідністю забезпечує репрезентацію 

плину часу в рамцях емпіричного досвіду. 

Менше питань викликає схема якості. Справді, тут ідеться про синтез 

часу (як чистої плинності) з абстрактною матерією, внаслідок чого 

конструюється цілісний просторово-часовий континуум. Іншими словами, 

будь-яка емпірична подія інтерпретується як визначена у просторі і в часі. 

Відповідно, кожна подія апріорі визначається як така, що зв’язана 

відношенням  слідування з іншими подіями – попередньою та наступною. Так 

само, як і багатовимірність простору передбачає, що якщо є даною конкретна 

визначеність однієї незв’язаної змінної (наприклад, колір), то можуть також 

бути визначені інші незв’язані змінні (наприклад, запах, звук, форма тощо). 

Також все зрозуміло зі схемами відношення. Вони, звісно, передбачають 

як необхідну передумову попередні трансцендентальні визначеності часу, а 

саме схеми кількості і якості. Однак, схеми відношення не можуть бути просто 

редуковані до синтезу схем кількості та якості. На рівні блоку категорій 

відношення вводиться принципово нова категорія і відповідна їй 

трансцендентальна схема – категорія субстанції і схема сталості (тривалості). 

Згідно з класичною – причиновою – теорією часу, повноцінне емпіричне 

уявлення часу можливо лише завдяки відношенню кавзальності108. Однак, 

кавзальність має своїм засновком субстанційність109, оскільки зміни, які 

засвідчують взаємодію, повинні мати певного незмінного носія, на тлі сталості 

якого і схоплюються зміни. На основі емпіричного уявлення про час можлива 

                                                           
108 А. Ґрюнбаум наводить арґументи на користь того, що найбільш впливовою та актуальною для сучасної 

фізики була і залишається причинова теорія часу. Іншими словами, основою емпіричного уявлення про час є 

кавзальний порядок у фізичному світі. При цьому, причина інтерпретується як те, що у фізичному сенсі 

відбувається раніше, а наслідок – те, що у фізичному сенсі відбувається пізніше. Поняття часу, таким чином, 

можна визначити як множину послідовностей подій, зв’язаних між собою відношенням «раніше – пізніше». 

Таке класичне розуміння часу Ґрюнбаум, слідуючи Г. Райхенбаху, приписує і Канту (Грюнбаум, 1969, с. 227, 

242). 
109 Ґрюнбаум вказує на той факт, що необхідною передумовою для розрізнення понять раніше та пізніше в 

рамцях причинової теорії часу є субстанційність, або генетична тотожність, як її називає Ґрюнбаум 

(Грюнбаум, 1969, с. 239). Ця теза ґрунтується на спростуванні запропонованого Райхенбахом методу 

маркування, на основі якого він вбачав можливість концептуалізувати поняття часу (Грюнбаум, 1969, с. 229-

235). Справді, немає жодної об’єктивної підстави для того, щоби вважати певну пару подій зв’язаними 

відношенням причини та наслідку, якщо попередньо не визначено, що ці дві події стосуються однієї і тієї ж 

субстанції. 
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його концептуалізація, а саме як множини послідовностей, пов’язаних між 

собою відношенням раніше-пізніше110. Отже, повноцінне емпіричне уявлення 

про час є уявленням про відношення раніше-пізніше, яке схоплюється на 

основі кавзальності, яка, у свою чергу, передбачає наявність субстанційності. 

На даному етапі ми маємо наступну картину: час схоплюється як щось 

реальне виключно на підставі кавзальних змін. Ці зміни схоплюються на тлі 

субстанцій. Але субстанції також не мають абсолютного характеру: їхня 

сталість є відносною, і вони також є визначеними відносно абсолютної 

плинності часу. Тобто, плин часу схоплюється навіть за умови того, що жодні 

кавзальні зміни не відбуваються; достатньо самої лише можливості того, що 

вони відбудуться. Це дає нам натяк на наявність певного абсолютного тла для 

абсолютної плинності часу, і завдяки цьому тлу час у своїй абсолютності може 

схоплюватися так само, як відносні кавзальні зміни схоплюються на тлі 

відносно сталих субстанцій. 

Вирішальне значення в контексті Кантової теорії схематизму, а також 

теорії досвіду взагалі, має блок категорій модальності і відповідна йому схема 

сукупного часу. 

Особливу увагу на себе звертає категорія дійсності (die Wirklichkeit). 

Схемою цієї категорії є існування (реальність) у конкретний момент часу 

(Kant, 1919, S. 188). Таким конкретним моментом є момент тепер, який є 

ключовою структурою темпоральності. З моментом тепер пов’язані 

свідомість та актуальність досвіду. Справді, саме про актуально даний у 

сприйнятті досвід мовиться як про той, що має місце тепер. Однак,  вище (у 

підрозділі 4.4) ми дійшли висновку, що актуальний досвід не обмежується 

                                                           
110 Питанню про визначення поняття часу в контексті другого закону термодинаміки Ґрюнбаум присвячує 

цілий розділ своєї фундаментальної роботи «Філософські проблеми простору і часу» (Грюнбаум, 1969, с. 264-

344). Так, Ґрюнбаум пропонує вважати за фізично більш ранню подію ту, що відбулася у системі, яка 

характеризується меншою ентропією. Відповідно, більш пізньою буде подія у тій самій системі, але такій, що 

характеризується більшою ентропією (Грюнбаум, 1969, с. 342-343). В основі цього визначення лежить 

універсальність другого закону термодинаміки. Відповідно, це дає нам абсолютний фізичний критерій 

розрізнення понять раніше – пізніше. Однак, проблема визначення фізичної основи для концептуалізації 

поняття часу є набагато більш складною з огляду на те, що у доступній для спостереження частині Всесвіту 

ентропія не збільшується, а навпаки зменшується. В контексті термодинаміки це має свідчити про те, що 

Всесвіт є відкритою, а не закритою системою. Все це пов’язано з надзвичайно складними проблемами 

сучасної космології, які не можуть бути тут предметом детального обговорення.      



197 
 

полем актуального сприйняття, а передбачає цілий горизонт відомого 

суб’єктові, «розвіданого» предметного поля, яке реконструюється на основі 

даних актуального сприйняття силою виображення. Більше того, справа не 

обмежується і горизонтом актуального досвіду, оскільки він є визначеним в 

горизонті можливого досвіду. Отже, актуальність певної множини предметів 

сприйняття у момент тепер актуалізує водночас весь горизонт можливого 

досвіду. Відтак, у моменті тепер актуально даною є цілість досвіду, яка, 

відтак, засвідчується як дійсна. 

4.9. Схеми модальних категорій можливості та необхідності: необхідний 

характер можливого досвіду 

Продовжимо розгляд специфіки трансцендентальних схем модальних 

категорій. Схемою категорії можливості є наявність у деякий, невизначений 

момент часу (Kant, 1919. S. 187-188). Іншими словами, даність певного 

предмета у досвіді є можливою, якщо в принципі існує конструктивне правило 

для створення відповідного об’єкта. Правила конструювання предметів 

віднаходяться у сфері можливого досвіду, а саме, в процесі конструювання й 

опису математичних об’єктів. Наприклад, якщо віднайдено правило 

конструювання і, відповідно, ідентифікації об’єкта з нескінченною масою, 

отже, даність відповідного предмета в актуальному досвіді є можливою. 

Знову-таки, тут ідеться про тематизацію часо-простору як цілого. Оскільки 

мова про деякий момент часу взагалі передбачає певного роду доступність всіх 

можливих моментів часу. Але всі можливі моменти часу апріорі визначені в 

горизонті можливого досвіду. Отже, модальна категорія можливості задає 

інтерпретаційність предметів у можливому досвіді. 

Схемою категорії необхідності є даність у будь-який момент часу. Тут 

ситуація більш складна, аніж у випадку з категорією можливості, оскільки 

необхідний характер мають не предмети досвіду, а трансцендентальні засади. 

Справді, субстанція можливого досвіду є лише актуальною, але не 

необхідною: якщо зникає суб’єкт досвіду, зникає також сам досвід. Конкретні 
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субстанції, а також їх властивості є лише можливими. Отже, жоден предмет 

досвіду, зокрема і сама цілість часо-простору, а також суб’єкт досвіду, не є 

необхідними. Відтак, необхідний характер можуть мати лише ті засади, які 

конституюють досвід. Строго кажучи, необхідний характер цих засад є 

відносним, оскільки їх значливість залежить від факту наявності досвіду111. 

Іншими словами, якщо (і тільки якщо) існує самосвідомий суб’єкт наукового 

досвіду, трансцендентальні засади, що конституюють цей досвід, є 

необхідними. 

Будь-який актуальний досвід є, водночас, можливим: він стає 

актуальним тому, що взагалі може стати таким. Отже, актуалізації досвіду 

передує його можливість. Можливість досвіду передбачає, що в актуальному 

досвіді (у сприйнятті) можуть бути дані предмети, які відповідають 

трансцендентальним правилам конструювання можливого досвіду і завдяки 

яким можливий досвід буде актуалізовано. При цьому, така можливість 

актуалізації є принциповою: Кантові йдеться про те, що трансцендентальні 

засади, які конституюють сферу можливого досвіду, не є випадковими. 

Відповідно, з поняття можливого досвіду слідує, що предмет, для якого існує 

правило конструювання у сфері можливого досвіду, не є неможливим; тобто, 

невірно, що для цього предмета неможливо бути даним в актуальному досвіді. 

Отже, з можливості предмета можливого досвіду слідує, що він є необхідно 

можливим. Цей хід міркувань цілком відповідає формальним законам 

модальної логіки: 

- А → ◊A (якщо А, тоді можливо А). 

- ◊A → □◊A (якщо можливо А, тоді можливість А є необхідною). 

Отже, Кант, реконструюючи трансцендентальну структуру досвіду, 

слідує законам модальної логіки, висновуючи з факту актуального досвіду, по-

перше, його можливість і, по-друге, необхідний характер можливості досвіду. 

                                                           
111 «Однак, поза цим стосунком до досвіду апріорні синтетичні положення (Sätze) є цілком неможливими…» 

(Kant, 1919, S. 196-197). 
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Повертаючись до нашої тези про те, що необхідними є 

трансцендентальні засади, маємо зробити уточнення: вони є необхідними, 

оскільки вони конституюють необхідний предмет. Необхідним, за 

визначенням Канта, є те, достатньою підставою для актуалізації чого слугує 

його можливість (Kant, 1919, S. 188). Актуальність можливого досвіду 

визначається самими лише суб’єктивними формами досвіду. Відповідно, якщо 

самих лише трансцендентальних форм, які визначають досвід у його 

можливості, достатньо для актуалізації можливого досвіду, його актуальність 

є необхідним атрибутом трансцендентального суб’єкта, і сам горизонт 

можливого досвіду є необхідним. Отже, модалізація структурує досвід 

наступним чином:  

- Предмети актуального сприйняття, а також пов’язаного з ними за 

аналогіями досвіду більш широкого горизонту, ідентифікуються як дійсні 

(Kant, 1919, S. 254). 

- Предмети апріорного споглядання ідентифікуються як можливі. 

- Сам можливий досвід у своїй цілості ідентифікується як необхідний.       

Отже, синтетична єдність часо-простору є необхідним предметом 

досвіду. Його необхідний характер слідує з того, що його сконструйовано 

лише за допомогою трансцендентальних, суб’єктивних форм, без будь-якого 

домішку з боку речей самих по собі. Тож, якщо даний набір 

трансцендентальних форм є єдиним, тоді можливий досвід не може бути 

сконструйований за якимось іншими правилами. Тому трансцендентальні 

засади є достовірним та єдино можливим способом концептуалізації 

можливого досвіду. Кантова концептуальна схема жорстко прив’язує 

предмети емпіричного, апостеріорного досвіду до структур розсуду через 

горизонт можливого досвіду. 

Контраст горизонтів можливого та актуального досвіду вможливлює 

ідентифікацію предметного горизонту як горизонту належних самості 

репрезентацій (тобто, як «моїх» репрезентацій). Це цілком логічно 
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пояснюється тим, що можливий досвід є сферою, у якій відбувається 

конструювання математичних об’єктів, об’єктивність даності яких у досвіді не 

залежить від об’єктивності сприйняття. Єдиною підставою для об’єктивності 

предметів можливого досвіду є самодіяльність (спонтанність) суб’єкта, який 

керується трансцендентальними правилами при створенні нових 

математичних об’єктів.  

4.10. Поняття абстрактної матерії досвіду, його зв'язок із поняттям 

ноумена та механізмом самоідентифікації 

На підставі сформульованого Т. Метцинґером поняття ФМС (див. 

підрозділ 4.3) яке ми використовуємо як зручний інтерпретаційний 

інструмент, ми дійшли висновку, що емпіричне Я є саморепрезентацією, 

об’єктивацією самості у віртуальній моделі світу. Ця саморепрезентація 

характеризується, зокрема, відчуттями єдності власного тіла та володіння 

власним тілом. При цьому, відчуття належності поширюється за межі власного 

тіла й охоплює горизонт можливого досвіду, який складається з поля 

актуального сприйняття й добудованого більш широкого горизонту відомого 

самості світу. Цим результат роботи несвідомих механізмів конструювання 

віртуальної моделі світу і закінчується. Жодних підстав для того, щоби 

усвідомити предмети цієї віртуальної моделі як суб’єктивні репрезентації 

немає. Відповідно немає жодних підстав для того, щоби предметно 

ідентифікувати власну самість. Тобто, ідентифікувати її таким чином, щоби 

вона усвідомлювалась як щось відмінне від того, що ми позначаємо 

займенником Я. Отже, віртуальна модель світу, до структури якої інтеґрується 

ФМС, забезпечує лише безпосередню, нерефлексійну репрезентацію 

предметів досвіду. І при цьому неможлива жодна тематизація досвіду як 

досвіду; відповідно, неможливо тематизувати й концептуалізувати граничні 

засади досвіду.  

На нашу думку, саме така трансцендентальна структура, як апріорна 

форма можливого досвіду, є тією підставою, яка обґрунтовує рефлексійний 
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стосунок до предметів досвіду; тобто такий стосунок, який, водночас, є 

самостосунком, оскільки тематизує предмети споглядання у їх стосунку до 

суб’єктивних засад будь-якого споглядання. Отже, завдяки апріорній формі 

можливого досвіду – абстрактній матерії досвіду – предмет споглядання 

перетворюється на предмет досвіду. 

Якщо горизонт актуального досвіду набуває визначеності лише в 

горизонті можливого досвіду, то інтерпретація можливого досвіду як такого, 

що належить суб’єктові, імплікує висновок про те, що будь-який актуальний 

досвід (тобто, будь-яке поле112 актуального сприйняття), а заразом і весь 

горизонт актуального досвіду, належать суб’єкту. 

Проте, цього недостатньо для ідентифікації  та концептуалізації 

предметів досвіду як належних суб’єкту репрезентацій. Бо для такої 

ідентифікації потрібно, щоби актуальний досвід контрастував з можливим за 

рахунок відмінності між тим у досвіді, що належить суб’єкту, і тим, що йому 

не належить. Тож постає питання: що у досвіді тематизується та 

ідентифікується як неналежне суб’єкту? Наша теза полягає у тому, що сама 

форма можливого досвіду – абстрактна матерія досвіду – є тією 

трансцендентальною основою, яка дозволяє концептуалізувати поняття речі 

самої по собі напротивагу предметам досвіду, які є суб’єктивними 

репрезентаціями. 

На перший погляд така теза є суперечливою, оскільки ми визначили, що 

поле можливого досвіду є тим, що апріорі визначається як належне суб’єкту; 

тобто як те, за рахунок чого трансцендентальний суб’єкт поширює сферу 

суб’єктивності на будь-який актуальний досвід. Однак, якщо звернути увагу 

                                                           
112 Ми розрізняємо поняття горизонту й поля досвіду. Про поле досвіду нам ідеться тоді, коли ми говоримо 

про сукупність предметів, визначених на певному рівні досвіду. Наприклад, коли нам ідеться про предмети 

актуального сприйняття, ми говоримо про поле сприйняття. Так само про предмети можливого досвіду – 

математичні об’єкти – ми говоримо як про такі, що знаходяться у полі можливого досвіду. Але предмети 

актуального сприйняття є визначеними у певному більш загальному контексті. При цьому про предмети цього 

більш загального контексту не йдеться. Відповідно, ми називаємо цей актуалізований абстрактний контекст, 

який задає потенційну множину можливих визначень предметів досвіду, горизонтом цих предметів. Отже, у 

певному сенсі, предметне поле є безвідносним поняттям, яке вказує на сукупність предметів; а горизонт – 

поняттям, яке визначене відносно предметного поля. 
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на складну структуру можливого досвіду, дана суперечність розв’язується 

сама собою. 

Пригадаймо приклад Канта з апріорним конструюванням лінії у §17 ТД, 

який він наводить для увиразнення того факту, що властива дія розсуду 

полягає у синтезуванні споглядального багатоманітного. Незважаючи на свою 

інтуїтивну зрозумілість та позірну простоту, цей приклад приховує за собою 

складні математичні ідеї. Саме тривіальна інтерпретація цього прикладу, на 

нашу думку, наразила Канта на сувору критику з боку математиків наприкінці 

19 ст. та на початку 20 ст.113 Однак, сама структура Кантової моделі досвіду 

наштовхує на більш глибоку інтерпретацію прикладу побудови геометричного 

об’єкта (лінії) в апріорній формі простору.  

Розгляньмо замість лінії іншу геометричну фігуру, наприклад, 

трикутник. Ми можемо накреслити в уявному (формальному) просторі багато 

однакових трикутників. І з точки зору даності цих трикутників у чистому 

(апріорному) спогляданні їх справді буде багато. Однак, з геометричної точки 

зору множина формально однакових геометричних фігур є однією фігурою. 

При цьому передбачається, що існує правило, яке дозволяє шляхом здійснення 

неперервних перетворень трансформувати одну геометричну фігуру в іншу. 

Дві фігури, між якими існує ізометрія114, що дозволяє перетворити одну фігуру 

на іншу, називаються конґруентними. Конґруентність є підставою вважати 

множину всіх можливих трикутників однакового типу та розміру як один і той 

самий трикутник. Більше того, якщо брати до уваги лише топологічні115 

властивості трикутника, не зважаючи на метричні, тоді всі можливі 

                                                           
113 «…Кант помилявся, коли приписував евклідовій геометрії синтетичний характер… Ця помилка 

дискредитувала філософію Канта в очах філософів та математиків наступних поколінь» (Кляйн, 1984, с. 259).  
114 Ізометрія визначається через поняття біекції - такого відображення однієї множини на іншу, за якого 

кожному елементу однієї множини відповідає один, і тільки один елемент іншої множини. Ізометрія є 

біекцією між двома метричними просторами, яка зберігає відстань між точками кожного з них. З цієї точки 

зору, кожна з однакових (конґруентних) геометричних фігур розглядається як конкретний метричний простір. 
115 Тобто такі, що стосуються лише форми фігури, але не її розмірів. У цьому сенсі прямокутний трикутник 

можна трансформувати шляхом неперервних перетворень у рівносторонній трикутник. Метрична ж 

конґруентність не дозволяє таких перетворень, оскільки прямокутний трикутник трансформується у 

рівносторонній із втратою первинних розмірів.   
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трикутники інтерпретуються як один і той самий трикутник. Цей останній є не 

чим іншим як Платоновою ідеєю трикутника. 

В цьому контексті важливим є розрізнення між поняттями форми 

споглядання та формального споглядання, яке Кант провадить у марґіналії до 

§26 ТД116. З огляду на попередні міркування стосовно структури емпіричного 

досвіду, ми можемо інтерпретувати поняття формального споглядання як 

поняття порожнього часо-простору, а поняття форми споглядання – як 

абстрактної матерії. Суть у тому, що апріорне конструювання математичних 

об’єктів, хоча і не передбачає перцепційних даних, однак так само, як і ці 

останні, актуалізує можливий досвід. Отже, поняття апріорного досвіду і 

можливого досвіду не є тотожними. Апріорний досвід є актуальним досвідом, 

який актуалізується спонтанністю суб’єкта. І предмети апріорного 

споглядання є такими самими спогляданнями, як і предмети апостеріорного 

споглядання. Таким чином, в контексті апріорного досвіду ідентифікується як 

належне самості те саме поле актуального досвіду, що і у випадку з 

апостеріорним досвідом. Тож, шукана підстава розрізнення репрезентацій та 

речей самих по собі повинна бути чимось відмінним від того простору, з яким 

ми маємо до діла в процесі апріорного конструювання математичних об’єктів. 

Такою підставою є, на нашу думку, абстрактна матерія досвіду, яка 

залишається за лаштунками актуального досвіду, утім завжди зберігає для 

суб’єкта свою самостійну реальність. 

На нашу думку, абстрактна матерія досвіду – абстрактне багатоманітне 

– є тією трансцендентальною підставою, яка дозволяє визначати математичні 

об’єкти аналітично, в обхід конкретного спогляданню – чи то апріорного, чи 

то апостеріорного. На користь цієї тези можна навести наступні арґументи: 

- Вона цілком узгоджується із тим, що однотипні математичні об’єкти є, по 

своїй суті, тотожними абстрактній ідеї цього об’єкта у тому радикальному 

                                                           
116 «Простір, репрезентований як предмет (як цього потребують в геометрії), містить більше, аніж просто 

форму споглядання, а саме – зв'язок багатоманітного, даного у формі чуттєвості, у репрезентації-спогляданні 

(Zusammenfassung des Mannigfaltigen…in eine anschauliche Vorstellung); так, що форма споглядання надає 

лише багатоманітне, а формальне споглядання – єдність репрезентації» (Kant, 1919, S. 171). 
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сенсі, що вони можуть бути редуковані до нумерично тотожного об’єкта. 

Тим самим, можливо уникнути суперечності між парадигмами платонізму 

та конструктивізму у філософії математики: кожен математичний об’єкт 

інтерпретується як нумерично тотожна Платонова ідея, яка, для того, щоби 

претендувати на об’єктивну значливість (тобто застосовність до 

емпіричного досвіду), має задовольняти трансцендентальним правилам 

конструювання об’єктів.    

- Вона також узгоджується з ідеєю цілком аморфного простору, для якого не 

визначена метрика й топологія. Відповідно, будь-який конкретний тип 

простору або часо-простору, для якого визначена своя метрика і топологія, 

є інваріантним відносно цієї аморфного форми простору. 

- Нарешті, вона дозволяє пояснити звідки береться поняття ноумена. 

Оскільки, залишаючись суто в межах емпіричного досвіду та його засад, 

неможливо віднайти достатню підставу для проведення розрізнення між 

ноуменами та репрезентаціями. Ноумен буде тоді не більше, аніж 

емпіричним поняттям, якому кореспондують предмети емпіричного 

досвіду, не дані в актуальному сприйнятті. 

- Ця теза також дозволяє пояснити сенс, у якому Кантові йдеться про поняття 

трансцендентного та іманентного: мовляв, ідеї розуму і категорії розсуду, 

якщо за їх допомогою намагаються пізнати речі самі по собі, 

застосовуються трансцендентно; але якщо їх застосовують для пізнання 

речей самих по собі лише настільки, наскільки вони є явищами, даними у 

чуттєвості, їх застосування є іманентним117 (Kant, 1919, S. 543-544, 548-

549). Отже, про поняття речі самої по собі118 Канту йдеться в контексті 

                                                           
117  У цьому контексті варто пригадати тезу Г. Елісона про те, що відмінність між річчю самою по собі та 

феноменом зводиться до відмінностей точок зору: об’єкт, розглядуваний у стосунку чистого розсуду, є річчю 

самою по собі; а у стосунку до форм чуттєвості – феноменом (Allison, 2004, p. 52, 128-132).  

Пригадаймо також позицію Ґ. Прауса стосовно того, що зворот «сама по собі» є скороченням від 

виразу «розглядувана як сама по собі» (Prauss 1974, p. 14-15). Тобто, об’єкт може лише розглядатися суб’єктом 

як річ сама по собі, а не мати абсолютну поза суб’єктну реальність. Обидві інтерпретації – і Елісона, і Прауса 

– схоплюють той момент, що вести осмислену мову про річ саму по собі, не розглядаючи її при цьому як у 

певному сенсі включену до поля можливого досвіду, просто неможливо. 
118  Ми, на відміну від тих же Елісона та Прауса, строго розрізнюємо поняття ноумена та речі самої по 

собі. Наша інтерпретація надає поняттю ноумена позитивного змісту аналітично сконструйованого об’єкта, 

яки1й може бути даним у досвіді в різноманітних споглядальних інваріантах. Тобто, ноумен, на нашу думку, 
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різних типів застосування інтелектуальних (дискурсивних) пізнавальних 

здатностей. Трансцендентне застосування розсудових понять передбачає 

для себе відповідний абстрактний предмет – віртуальне поле ідеальних 

сутностей, достатньою підставою існування яких є логічна 

несуперечливість. Таким чином, введення поняття абстрактної матерії 

досвіду, яке у певному сенсі включає сторону речей самих по собі до сфери 

суб’єктивності, робить мову про трансцендентне застосування ідей розуму 

та категорій розсуду конструктивним. Відповідно, у самій сфері 

суб’єктивності відпочатково передбачається опозиція можливого 

емпіричного досвіду та логічно можливого досвіду; або опозиція сфер 

феноменів та ноуменів. 

Якщо до сфери суб’єктивності вводиться абстракції речей самих по собі, 

тоді суб’єкт досвіду отримує підставу для ідентифікації власних репрезентацій 

саме як репрезентацій. Відповідно, він отримує ґрунт для формулювання 

поняття ноумена та, відповідно, речі самої по собі. За таких умов, горизонт 

можливого досвіду є спільним як для предметів апріорного споглядання, так і 

для предметів апостеріорного споглядання. Отже, обидва типи предметів – 

наприклад, креслення чотирикутної піраміди і піраміда Хеопса – є формально 

еквівалентними. Різниця полягає у тому, що є матерією досвіду, яка 

синтезується й отримує конкретну визначеність у часо-просторі. У випадку з 

пірамідою Хеопса матерією емпіричного досвіду є сенсорні дані, отримувані 

від речей позасуб’єктного світу. У випадку із кресленням матерією 

виступатиме включена у поле трансцендентальної суб’єктивності абстракція 

світу речей самих по собі – абстрактне багатоманітне. Тоді, граничною 

                                                           
є суто суб’єктивним «витвором», який, однак, має для суб’єкта об’єктивний характер. Натомість, річ сама по 

собі є тією абсолютною, об’єктивною реальністю, яка є цілком незалежною від суб’єкта і яка надає суб’єкту 

матерію досвіду, без якої жодне пізнання було би неможливим. Висновок про існування речей самих по собі, 

на нашу думку, здійснюється на підставі взаємної відповідності між точками апріорного споглядання, у якому 

конструюються емпіричні інваріанти ноуменів, і точками апостеріорного споглядання, у якому 

реконструюються речі самі по собі у формі явищ. Таким чином, поняття ноумена – це інструмент, який 

дозволяє виправдано говорити про речі самі по собі, незважаючи на їхню фактичну недоступність у досвіді. 

Отже, завжди, коли ми говоримо про речі самі по собі у позитивному ключі, ми, насправді, маємо на увазі 

властивості ноуменів.  
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підставою для ідентифікації емпіричного споглядання піраміди Хеопса саме 

як піраміди буде не просто формальна еквіваленції між цим спогляданням та 

спогляданням креслення піраміди. Ця формальна еквіваленція передбачатиме 

для себе фундаментальніший рівень, оскільки вона реалізується на підставі 

біективного відображення образу піраміди Хеопса на образ  конґруентного їй 

креслення. А відношення конґруентності передбачає наявність аналітичного 

визначення ідеального геометричного об’єкта. Отже, ідентифікація певного 

предмета здійснюється завдяки опосередкуванню сфери можливого досвіду у 

3 етапи: 

- На першому етапі несвідомі механізми реконструюють на підставі 

сенсорних даних предмет, умісцевлюючи його в полі актуального 

сприйняття. 

- На другому етапі встановлюється відношення конґруентності між 

репрезентацією емпіричного предмета та репрезентацією 

споглядального еквівалента ідеального об’єкта. 

- На третьому етапі здійснюється ідентифікація даного емпіричного 

предмета з ідеальним об’єктом на підставі відношення формальної 

еквіваленції репрезентацій відповідно емпіричного та ідеального 

об’єктів у полі можливого досвіду. 

Таким чином, трансцендентальні механізми досвіду, по суті, 

забезпечують можливість реконструювати річ саму по собі, яка надає матерію 

апостеріорного споглядання, через форму можливого досвіду у полі ідеальних 

об’єктів. 

4.11. Співвідношення горизонтів актуального і можливого досвіду у 

стосунку до трансцендентальної та емпіричної самості 

Відповідно до Кантової арґументації у розділі про схематизм розсудових 

понять (Kant, 1919, S. 182-189) трансцендентальним правилом ідентифікації 

чогось, як належного самості, є визначеність цього чогось у часі як формі 
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внутрішнього чуття (Kant, 1919, S. 188). Апріорне споглядання є, все-таки, 

цілком конкретним спогляданням, і як таке воно актуалізує можливий досвід. 

Актуалізація досвіду має своїм наслідком розшарування всіє сфери можливого 

досвіду на горизонти актуального та можливого споглядання. При цьому, 

актуальне апріорне споглядання обмежується апріорним еквівалентом поля 

актуального сприйняття; тобто, так само, як у випадку апостеріорного 

споглядання «поле зору» суб’єкта є обмеженим, також і поле актуального 

апріорного споглядання обмежується обчислювальною здатність його 

мозку/центральних процесорів119. Отже, актуалізація досвіду має своїм 

наслідком також розшарування самості на, з одного боку, емпіричну самість, 

визначену поточною диспозицією відносно обмеженого поля актуального 

споглядання; з іншого боку – на трансцендентальну самість, для якої поле 

актуального досвіду за своїм обсягом збігається з обсягом поля можливого 

досвіду.  

Далі, поле актуального споглядання завжди є визначеним у конкретному 

часо-просторі, базова топологія якого, зі свого боку, задається 

трансцендентальними схемами часу. Вище (у підрозділі 4.8) нам ішлося про 

специфіку трансцендентальної схеми категорії кількості. Стосовно цієї схеми 

було погоджено, що вона задає емпіричному часу топологію односпрямованої 

прямої (стріли часу). Таким чином, актуалізація досвіду тягне за собою 

актуалізацію односпрямованого неперервного перебігу часу. Необхідна 

темпоральність актуального досвіду контрастує з позачасовістю ідеальних 

математичних об’єктів (речей самих по собі). Оскільки суб’єкт безпосередньо 

має до діла з ідеальними об’єктами, бо сам їх конструює, він має безпосередній 

доступ як до темпорально визначеного поля можливого досвіду, так і до 

позачасового поля ідеальних об’єктів. Цей контраст дає підставу для 

застосування трансцендентального правила ідентифікації предметів досвіду як 

належних самості. А саме, завдяки тому, що ці предмети є визначеними у часі. 

                                                           
119 Пригадаймо, наприклад, заперечення Фреґе проти Кантового інтуїтивного пояснення операції додавання: 

мовляв, людина не здатна уявити собі тисячі об’єктів додавання (Frege, 1884, S. 6). 
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Таким чином, предмети актуального досвіду усвідомлюються як такі, що 

кореспондують певним ідеальним об’єктам, які мають властиву їм абсолютну 

реальність безвідносно до того, чи є відповідний їм предмет даним в горизонті 

актуального досвіду. Їх існування не залежить від існування емпіричної 

самості; тобто, не залежить від конкретної визначеності самості, яка у своїй 

визначеності завжди обмежена своєю тілесністю. 

В контексті попередніх міркувань нам часто ішлося про горизонт 

можливого досвіду, у якому набуває визначеності актуальний досвід. Однак, 

на даний момент не очевидно, чим є цей можливий досвід. Щодо нього ми 

можемо сформулювати два суперечливі твердження:  

- Завдяки сфері можливого досвіду, який конституюється суто за 

суб’єктивними трансцендентальними правилами і, відповідно, не має 

жодного «зовнішнього» домішку, будь-який актуальний досвід жорстко 

регулюється тими самими трансцендентальними правилами. У цьому сенсі, 

зміст поняття можливого досвіду збігається зі змістом поняття поля 

можливого (апріорного) споглядання. 

- Завдяки формі можливого досвіду, яка інтерпретується як абстрактна 

матерія і поле конструювання ідеальних в Платоновому сенсі об’єктів 

(ноуменів), суб’єкт отримує трансцендентальну підставу для розрізнення 

залежних від суб’єкта репрезентацій та незалежних від нього речей самих 

по собі. 

Тож, очевидно, що стосовно можливого досвіду зберігається певна 

двозначність. Для того, щоби зрозуміти, як усунити цю двозначність, варто 

повернутися до Кантового вчення про трансцендентальні засади. 

4.12. Трансцендентальні засади, трансцендентальні ідеї і поняття 

можливого досвіду 

Трансцендентальні засади є продуктом трансцендентальної сили 

судження, яка реалізується на підставі чистих розсудових понять і 
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трансцендентальної сили виображення (Kant, 1919, S. 177-181; 707-709, 721). 

Вище (у підрозділі 4.9) ми зробили висновок про необхідний характер 

трансцендентальних засад відносно сфери можливого досвіду, а отже, і 

відносно сфери актуального досвіду. Вони, отже, є судженнями, які є 

істинними відносно будь-якого предмета досвіду. Більше того, Кант надає 

категоріям значення правил конструювання та реконструювання предметів 

досвіду, що реалізуються завдяки трансцендентальним схемам часу (Kant, 

1919, S. 179, 181). Отже, трансцендентальні засади перетворюються на 

генетичні дефініції категорій, оскільки в них категорія зв’язується з 

відповідною темпоральною структурою, яка дозволяє ідентифікувати 

визначений в часі предмет досвіду як такий, що підводиться під ту чи іншу 

категорію. 

Привертає увагу те, що трансцендентальні засади мають форму 

загального судження. Це не випадково, з огляду на те, що ми визначили, що 

трансцендентальні засади мають необхідний характер. Тут Кант знову неявно 

слідує формальним правилам логіки, які дозволяють визначити модальні 

оператори через квантори логіки предикатів120. Отже, необхідність 

трансцендентальних засад означає не що інше, як їхню значливість для усіх 

можливих предметів можливого досвіду. Однак, це, як здається, призводить 

до колізії із вченням про трансцендентальні ідеї. Справді, Кант визначає 

трансцендентальну ідею як чисте поняття розуму, яке виокремлюється на 

                                                           
120    У модальній логіці оператори «можливість» та «необхідність» функціонують за принципом, дуже схожим 

із функціонуванням відповідно квантору існування (∀) та квантору загальності (∃) у логіці предикатів. 

Наприклад, наведене вище визначення модальності «можливість» через «необхідність» віддзеркалює 

еквівалентне за формою взаємовизначення кванторів:  

 ∀(x)A = ∼∃(x)∼A (всі А = не існує не А). 

Окрім того, для модальної логіки характерні наступні закони, які дозволяють продовжити аналогію з 

кванторами: 

 □(A & B) ↔ (□A & □B) («необхідно А і В» є еквівалентним до «необхідно, що А, і необхідно, що В»); 

 (□A ∨ □B) → □(A ∨ B) (якщо необхідно А або необхідно В, тоді необхідно, що А або В).  

Для логіки предикатів характерні, відповідно, наступні закони: 

 ∀(x)(A & B) ↔ ∀(x)A & ∀(x)B (для всіх А і В = для всіх А і для всіх В); 

 ∀(x)A ∨ ∀(x)B → ∀(x)(A ∨ B) (якщо (дещо характерно) для всіх А або для всіх В, тоді (дещо характерно) 

для всіх «А або В»). 

Семантика можливих світів дозволяє визначити модальні оператори через квантори існування та 

необхідності. 
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підставі логічної структури умовиводу, і яке є необхідним для формулювання 

більшого засновку силогізму (Kant, 1919, S. 321-325). Більший засновок будь-

якого модусу силогізму має характер загального судження. Таким чином, 

трансцендентальна ідея є суб’єктом загального судження. Однак, категорії в 

структурі трансцендентальних засад також є суб’єктами загальних суджень. 

Отже, постає питання: якщо ідеї чистого розуму по’вязані з трансцендентним 

його застосуванням, оскільки у них концептуалізуються абсолютні 

загальності, чому тоді трансцендентальні засади гарантують іманентне 

застосування чистого розсуду, незважаючи на те, що у них ідеться про 

абсолютні сукупності? 

Другий момент, який привертає нашу увагу, стосується того, що 

трансцендентальні ідеї тісно по’вязані з категоріями відношення:  

 У Паралогізмах чистого розуму Кантові йдеться про викриття того 

факту, що субстанційність свідомості (трансцендентального Я) є 

видимістю, і жодна абсолютна субстанція не є даною у досвіді.  

 В Антиноміях чистого розуму Кант доводить емпіричну безпідставність 

тверджень про те, що світ має початок у просторі та часі, або що він є 

нескінченним у просторі та часі. 

 В розділі про Ідеал чистого розуму Кант спростовує докази на користь 

буття Бога на підставі того, що абсолютна сукупність можливих 

предикатів (йдеться про схоластичне розуміння Бога як емінентної 

сукупності всіх можливих реальностей/довершеностей/предикатів 

тощо) не може бути даною в актуальному досвіді. 

При цьому, паралелі між наступними категоріями та ідеями є очевидними: 

- Субстанція й акциденція – душа та всі можливі її стани (репрезентації). 

- Причина й наслідок – світ як абсолютна сукупність всіх можливих 

причин та наслідків. 

- Взаємодія субстанцій – Бог як абсолютна сукупність всіх можливих 

предикатів. 
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На рівні трансцендентальних засад категоріям відношення відповідають 

аналогії досвіду. А ми вище визначили, що аналогії досвіду – це такі 

трансцендентальні засади, які дозволяють суб’єкту реконструювати на 

підставі доступного йому обмеженого поля актуального сприйняття весь 

горизонт відомого йому актуального досвіду. Тобто, йдеться про добудову 

повної картини актуального досвіду, яка включає в себе також не дані в полі 

актуального сприйняття предмети. На нашу думку, є дещо, що вимушує Канта 

добудовувати його теорію досвіду трансцендентальною діалектикою, і що 

насправді криється в хащах трансцендентальної аналітики. Цим дещо є 

поняття можливого досвіду. 

Якщо ми обмежуємо емпіричний досвід горизонтом актуального 

досвіду, нам не може йтися про формулювання загальнозначливих законів 

природи. Оскільки в горизонт актуального досвіду включаються, як вже 

неодноразово зазначалося, лише відомі, вже розвідані предметні реґіони; 

тобто ті сукупності предметів, які вже входили до поля актуального 

сприйняття. Таким чином, в горизонті актуального досвіду можливі лише 

індуктивні закономірності. Інша справа, якщо ми висуваємо вимогу 

загальнозначливості та об’єктивності знання. У цьому випадку сформульовані 

закономірності мають поширюватися на множину всіх можливих предметів 

досвіду.  

Однак, що означає множина всіх можливих предметів? Очевидно, що її 

годі шукати в полі актуального досвіду в тому сенсі, що процес актуалізації 

можливого досвіду не має кінця. Відповідно, виключеною є ситуація, коли у 

певному ідеалізованому полі актуального досвіду міститься множина всіх 

можливих предметів. Якщо ми зважимо на те, що можливий досвід є, по суті, 

сферою ноуменів – апріорі сконструйованих Платонових ідеальних сутностей 

– тоді теза про неможливість повної актуалізації досвіду зведеться до цілком 

знайомого, класичного філософського мотиву. Адже справді, лише група 

категорій відношення претендує на нескінченне розширення сфери 

актуального досвіду: шляхом пошуку субстанції всіх субстанцій, абсолютного 
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початку в ланцюзі кавзальних зв’язків, абсолютної множини всіх можливих 

предикатів (реальностей). Звідси ми можемо зробити наступний висновок: 

трансцендентальна діалектика не додає до трансцендентальної теорії досвіду 

нічого нового; її основне завдання – викрити зловживання, які суб’єкт 

природньо може зробити з тієї групи трансцендентальних засад, які Кант 

називає аналогіями досвіду, і, відповідно, підкреслити принципову відмінність 

між горизонтами актуального та можливого досвіду. При цьому перший є 

звичним для нас просторово-часовим континуумом, або порожнім (як у 

випадку з апріорним спогляданням), або таким, в якому визначені конкретні 

предмети; а другий – є позачасовою реальністю нумерично тотожних, 

ідеальних сутностей. А отже, ми можемо дати відповідь на питання про те, що 

таке сфера можливого досвіду: це абстрактна форма простору, у її відриві від 

часу і, відповідно, від базової та будь-якої спеціальної топології та метрики 

емпіричного часо-простору. 

Функція трансцендентальних засад, таким чином, полягає у тому, щоби 

інтерпретувати поле логічно можливого досвіду у термінах емпірично 

можливого досвіду. Характерною ознакою емпірично можливого досвіду є 

потенційно нескінченна кількість однотипних предметів, які можуть бути дані 

у спогляданні. Отже, трансцендентальні засади оперують не абстрактними 

об’єктами, а множинами можливих об’єктів – величин, властивостей, 

субстанцій, зв’язків. При цьому, як ми зазначили у марґіналії до Кантової 

топології часу (підрозділ 4.8), саме синтез надає темпоральної 

впорядкованості аморфній незліченній множині абстрактних точок форми 

простору, структуруючи її як конкретну величину/сукупність величин. 

4.13. Вища засада всіх синтетичних суджень, трансцендентальна 

апперцепція і поняття цілості досвіду 

До числа трансцендентальних засад також відноситься найвища засада 

синтетичних суджень, якій на рівні чистих форм розсуду відповідає 

трансцендентальна єдність апперцепції. У своєму базовому формулюванні 
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вона видається тавтологічною. Справді, казати, що «будь-який предмет 

узгоджується з необхідними умовами синтетичної єдності багатоманітного 

змісту споглядань у можливому досвіді» (Kant, 1919, S. 197) означає не що 

інше, як сказати, що всі предмети, оскільки вони є предметами можливого 

досвіду, визначаються трансцендентальними засадами і підводяться за 

трансцендентальними правилами під категорії розсуду. Щоби зробити цей 

пасаж більш змістовним, варто згадати про співвідношення між апперцепцією 

та категоріями. Це співвідношення чудово увиразнив Г. Коген, який побачив 

у категоріях специфікацію апперцепції. При чому цю специфікацію 

забезпечують саме трансцендентальні схеми, які конституюють сферу 

можливого досвіду таким чином, що він набуває базової просторово-часової 

топології, і емпіричний час стає повноцінною формою внутрішнього чуття. 

Отже, за Когеном, співвідношення між апперцепцією та категоріями можна 

увиразнити у наступній формулі: Апперцепція + Схема = Категорія + Схема 

(апперцепція у стосунку до тієї чи іншої трансцендентальної схеми 

перетворюється на відповідну категорію) (Cohen, 1885, S. 382-383). Оскільки 

ж категорії, за посередництва трансцендентальної сили виображення, 

конституюють єдність просторово-часового континууму, то ця єдність є 

емпіричним корелятом формальної єдності апперцепції. 

Звідси слідує, що так само, як категорії отримують свою 

трансцендентальну значливість лише у формі трансцендентальних засад як 

правила конструювання та реконструювання предметів досвіду, також і 

трансцендентальна апперцепція набуває трансцендентальної значливості у 

формі правила ідентифікації всіх предметів досвіду як належних самості 

репрезентацій. А саме, через специфікацію вищої засади синтетичних суджень 

у трансцендентальному правилі про визначеність у часі: все, що є визначеним 

у часі, є належною мені (самості) репрезентацією (належить до сфери 

можливого емпіричного досвіду). Це трансцендентальне правило, як і всі 

трансцендентальні засади, має апріорний характер та є необхідною 

трансцендентальною умовою можливості досвіду. Іншими словами, Кант 
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визначає правило ідентифікації чогось, як належного самості, як таке, що 

передує конкретному досвіду. Тим самим він знімає проблему 

самоідентифікації: правило самоідентифікації є заданим наперед, і воно 

полягає у тому, що Я є тим, кому належить горизонт темпоральності. Тож, 

питання лише у тім, за яких умов суб’єкт може тематизувати темпоральність 

як таку і, відповідно, розрізняти речі самі по собі та репрезентації. І такою 

необхідною умовою є абстракція логічно можливого досвіду. 

Трансцендентальна апперцепція, категорія субстанції та ідея душі тісно 

одне з одним по’вязані в контексті паралогізмів чистого розуму. Завдання, яке 

Кант вирішує у цьому розділі Трансцендентальної діалектики – спростувати 

тезу про те, що трансцендентальний суб’єкт (Я) є предметом досвіду. Якби 

суб’єкт був предметом, він би конституювався за тими ж самими принципами, 

що й інші предмети і, таким чином, підводився би під категорії. Відповідно, 

Кантові йдеться про те, що трансцендентальне Я не можна концептуалізувати 

так, як для метафізики було властиво концептуалізувати душу: як єдину, 

просту субстанцію, що існує (Kant, 1919, S. 351). Хоча Кант вводить у розділі 

про паралогізми чистого розуму більш широкий контекст розгляду природи 

трансцендентального Я як логічного суб’єкта будь-якого судження, для нас, в 

першу чергу, важить теза про те, що суб’єкт не є субстанцією. Це важливо, 

оскільки є спокуса визначити момент тепер, який є трансцендентальною 

схемою модальної категорії існування, через субстанційність. Тобто, якщо 

момент тепер характеризується певною тяглістю, і в ньому актуалізується 

цілість можливого досвіду, і, як схема модальності, він визначається через 

відношення до цілості внутрішнього чуття, тоді ця цілість внутрішнього чуття 

повинна бути субстанцією, на тлі якої вочевиднюються всі зміни. Однак, ми 

визначили вище (підрозділ 4.12), що цілість горизонту емпіричного 

можливого досвіду не є даною в спогляданні як предмет. Проти цього Кант 

арґументує у Трансцендентальній діалектиці. Актуалізація цілості горизонту 

можливого досвіду означає лише, що суб’єкт усвідомлює невичерпність 

можливості актуалізації ідеальних об’єктів; відповідно, горизонт актуального 
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досвіду добудовується абстракцією емпірично невизначеного, але 

визначуваного часо-простору.  

Відмінність цієї абстракції від абстракції поля логічно можливого 

досвіду полягає у тому, що перша є звуженням другої за рахунок надання їй 

базової просторово-часової топології, визначеної трансцендентальними 

схемами. Ми вважаємо, що конституювання сфери емпірично можливого 

досвіду передбачає інтерпретацію абстрактного багатоманітного поля логічно 

можливого досвіду в термінах абстрактних точок емпірично можливого 

досвіду. Таким чином, ці точки є, за визначенням, заданим засадами аксіом 

споглядання та антиципацій сприйняття, екстенсивними та інтенсивними 

величинами, які інтеґруються за певним правилом у цілісні системи. Тобто, 

трансцендентальний синтез виображення захоплює абстрактне багатоманітне 

поля ідеальних об’єктів; однак, внаслідок такого перетворення на форму 

можливого емпіричного досвіду у цьому багатоманітному 

конструюватимуться лише ті об’єкти,  які допускають інтуїтивну 

(споглядальну) інтерпретацію121. 

Отже, ми бачимо, що, на думку Канта, можливий досвід в жодному разі 

не може бути предметом. Розширення горизонту актуального досвіду за 

рахунок горизонту можливого досвіду означає лише усвідомлення можливості 

                                                           
121  Цю думку можна увиразнити на прикладі багатовимірного геометричного простору. Якщо ми 

погодимось, що наш суб’єкт є істотою у 3-вимірному просторі і, відповідно, може репрезентувати лише 3-

вимірні об’єкти, тоді це накладатиме принципове, трансцендентальне обмеження на множину можливих типів 

об’єктів, що вони можуть ідентифікуватися як предмети можливого досвіду. Насправді Кант вважав, що 

апріорна форма простору має свою задану метрику і топологію; а саме метрику і топологію 3-вимірного 

евклідового простору. На користь цього він запропонував арґумент, який ґрунтується на тому факті, що права 

і ліва рука людини не є конґруентними у 3-вимірному просторі. З цього робиться висновок про те, що деякі 

властивості простору неможливо пояснити взаємною диспозицією його окремих частин; відповідно, простір 

має характер апріорної форми досвіду, яка зберігає певні властивості, які не можливо пояснити емпіричним 

шляхом (зокрема і 3-вимірність простору) (Кант, 1964, с. 375-379).  

Ґрюнбаум наводить арґументи на користь того, що той факт, що ліва та права рука не є 

конґруентними, можна концептуалізувати суто дискурсивно, без залучення інтуїтивного арґументу. 

Насправді, дві руки є конґруентними, але у 4-вимірному гіперпросторі (Грюнбаум, 1969, с. 424-426). Оскільки 

4-вимірний гіперпростір позбавлений фізичного сенсу (на макроскопічному рівні, звісно), то й об’єкти, які є 

аналітично визначеними у цьому просторі ніколи не зможуть бути синтетично сконструйованими у сфері 

емпірично можливого досвіду. 

Утім, сенс нашого дослідження полягає саме у тому, щоби довести, що теоретично форма емпірично 

можливого досвіду є більш гнучкою, аніж це собі уявляв Кант. Відповідно, теоретично можливі такі штучно 

створені суб’єкти досвіду, для яких «інтуїтивно зрозумілими» будуть більш широкі реґіони ідеальних 

об’єктів, аніж для людини.      
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рухатись в процесі актуалізації ad indefinitum (Kant, 1919, S. 340-342). Саме у 

цьому полягає трансцендентальне значення аналогій досвіду та, відповідно, 

космологічної ідеї розуму. Таким чином, поле емпірично можливого досвіду 

не є спогляданням. Але якщо воно не є спогляданням, воно може бути лише 

поняттям. У наступному підрозділі ми спробуємо визначити, про якого роду 

поняття може йтися у цьому контексті. 

4.14. Інтерпретація горизонту можливого досвіду як ноумена 

Очевидно, що ми досі залишали поза увагою певний нюанс, який 

дозволив би остаточно прояснити питання про те, що таке горизонт можливого 

досвіду, який забезпечує можливість нескінченного розширення поля 

актуального досвіду, та що у досвіді має необхідний характер. Пригадаймо, 

яким чином Кант визначає трансцендентальні засади. Вони є апріорним 

знанням про предмет взагалі (Begriff vom Gegenstande überhaupt), отже, про 

будь-який предмет можливого досвіду (Cohen, 1885, S. 412-413). Останнє 

зауваження прямо вичитується із загальної форми трансцендентальних засад. 

Однак, принципово важливим є саме перше визначення: знання про предмет 

взагалі. Ми воліємо бачити у цьому визначенні посилання на ідеальний 

предмет досвіду, попередньо не визначений у формі часо-простору. Тож, з 

огляду на попередні міркування про сферу логічно можливих ідеальних 

об’єктів, повну структуру предметності, на нашу думку, можна описати за 

допомогою наступної системи тез: 

 Спершу ми маємо до діла зі сферою логічно можливих ідеальних об’єктів 

– суто дискурсивно сконструйованих математичних сутностей. 

 На другому етапі ми виокремлюємо з-поміж множин ідеальних об’єктів 

таку множину, яка допускає інтерпретацію у термінах просторово-часового 

споглядання. Тобто, ця підмножина ідеальних об’єктів допускає інтуїтивно 

зрозумілу для емпіричного суб’єкта  візуалізацію. 
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 Однак, ця множина ідеальних сутностей, оскільки характеризується 

спільною ознакою – інтерпретаційністю у можливому досвіді, – може 

відтак бути представлена у формі деревовидної ієрархії об’єктів, на 

вершині якої знаходиться абстрактний об’єкт можливого досвіду122. 

Відповідно, всі інші ідеальні об’єкти множини об’єктів можливого досвіду 

так само характеризуватимуться ознакою інтерпретаційності у можливому 

досвіді. А значить, щодо кожного з них будуть значливими 

трансцендентальні засади. 

 Звідси ми робимо висновок про те, що трансцендентальні засади 

визначають правила конструювання, реконструювання та ідентифікації 

всієї множини предметів можливого досвіду, але лише остільки, оскільки 

вони описують правило конструювання у можливому досвіду одного-

єдиного ідеального об’єкта, зміст якого зводиться до того, що він є об’єктом 

можливого досвіду; а саме, об’єктом континууму, топологія якого 

визначається неперервним односпрямованим часом. 

 Трансцендентальні засади, отже, визначають лише один предмет, а саме 

трансцендентальний, цілком невизначений предмет, який задає поле 

абсолютної потенційності для всіх можливих предметів одного з ним типу. 

Цей предмет і є сферою можливого досвіду, і як такий він є ноуменом – 

одним з ноуменів в абстрактному поля ідеальних об’єктів. Справді, для 

того, щоби мати можливість бути інтерпретованим у термінах можливого 

досвіду (тобто, бути візуалізованою), ноумен повинен бути в принципі 

                                                           
122  Підставу для такої інтерпретації ми віднаходимо у сфері об’єктно-орієнтованих мов програмування. 

Один з трьох ключових принципів цього сімейства мов програмування, є наслідування (inheritance). Основним 

абстрактним елементом об’єктно-орієнтованих мов є об’єкт, визначений в абстрактній структурі, яка 

називається класом, і яка містить ознаки будь-якого об’єкта, визначеного у цьому класі. Відповідно, 

наслідування реалізується завдяки тому, що всі класи знаходяться в ієрархічному підпорядкуванні одне в 

одного. Отже, кожен об’єкт, створюваний у програмному коді, наслідує всі ознаки класу, у якому він є 

визначеним, а також ознаки всіх класів, яким він наслідує. Таким чином, об’єкт, визначений в ієрархічно 

більш низькому класі, наслідує ознаки об’єкта, визначеного в ієрархічно більш високому класі.  

Наприклад, архітектура мови програмування Java передбачає, що кожен конкретний об’єкт, 

створюваний у програмному коді, є «спадкоємцем» кореневого об’єкта Objekt.  

Міркуючи за аналогією, яка цілком виправдовується логіко-математичним контекстом нашої 

інтерпретації, ми уподібнюємо абстрактний трансцендентальний предмет досвіду об’єктові класу Objekt. 

Частково ці ідеї були оприлюднена нами у 2017 р., в тезах доповіді «Самосвідомість як функція за 

Кантом» (Мельник, 2017а) на Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету – 

2017».  
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однорідним зі своїми «нащадками». І ми не бачимо жодної логічної 

суперечності у тому, щоби одна з множин ноуменів за своїм визначенням 

мала природу, яка допускає індивідуалізацію і розмноження у горизонті 

часу123. Більше того, ми бачимо, що введення речі самої по собі у сферу 

досвіду через поняття ноумена вимагається самою логікою Кантових 

арґументів на користь об’єктивності знання та самосвідомого характеру 

суб’єкта досвіду. 

 Нарешті, поле можливого досвіду синтезується в актуальних спогляданнях, 

набуваючи форми конкретних предметів досвіду – геометричних фіґур у 

полі апріорного споглядання і емпіричних предметів у полі апостеріорного 

споглядання. Таким чином, процес предметної ідентифікації починається з 

актуального споглядання, продовжується встановленням конґруентного 

відношення з предметом апріорного споглядання і далі підводиться під 

поняття трансцендентального об’єкта; тобто, ідентифікується як 

темпорально визначений і, відповідно, належний горизонту внутрішнього 

чуття. 

Хоча наш висновок про тотожність горизонту можливого досвіду і 

ноумена здається вкрай парадоксальним, зважаючи на те, що сенс 

трансцендентального ідеалізму власне і полягає у тому, що предметами 

пізнання є не речі самі по собі й не ноумени, а явища, які споглядаються в 

суб’єктивних формах чуттєвості. Однак, сам Кант ходить по тонкому льоду у 

питанні про ідеї розуму та речі самі по собі. Справді, Кант у розділі про 

схематизм чистих розсудових понять прямим текстом пише, що схемою групи 

категорій модальності є сукупний час (die Zeitinbegriff) (Kant, 1919, S. 188). І 

                                                           
123 Цікаво, що дуже схожого висновку доходить і Г. Коген у своїй книзі «Кантова теорія досвіду» (Cohen, 

1885). В чотирнадцятому розділі цієї фундаментальної роботи - «Антиномія поняття світу» (Cohen, 1919, S. 

527-550)) - йому ідеться, з опорою на пасаж Канта у його пізній роботі (1798 р.) «Метафізичні засади вчення 

про право», про те, що річ сама по собі є предметом ідеї чистого розуму: «…те що може мислитися лише як 

ідея…є річчю самою по собі» (Cohen, 1885, S. 527). Отже, Кант прямо називає річ саму по собі предметом, і 

при цьому предметом поняття, яке, за своїм визначенням, концептуалізує певну абсолютну загальність. 

Однак, що стосується ідеї, вона зберігає свою трансцендентальну значливість лише як поняття про абсолютну 

потенційність, яка ніколи не може бути даною актуально у досвіді; відтак, ідея залишається лише 

«розширеною категорією» („Die Ganze bleibt alsdann eint Idee, eine „erweiterte“ Kategorie“) (Cohen, 1885, S. 

531). 
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модальність того чи іншого предмета визначається за характером його 

стосунку до часу як цілого (до цілості внутрішнього чуття). Але в Антиноміях 

чистого розуму Кантові йдеться якраз про те, що ані простір, ані час не можуть 

конструктивно мислитись як цілість; мислити цілість простору і часу означає 

виходити за межі іманентного (емпіричного) застосування ідеї світу 

(розширеної категорії причиновості). І, як здається, Кант суперечить самому 

собі у тому, що стосується ледь не ключового моменту його 

трансцендентальної аналітики. Адже модалізація є тим апріорним механізмом, 

який конституює дистанційовану позицію суб’єкта відносно предметів 

досвіду; конституює інтенсіональний контекст, який визначає предмет досвіду 

не у його безпосередності, а у його стосунку до  поля можливого досвіду 

(тобто, до поля внутрішнього чуття). Саме на цій засаді ґрунтується 

можливість ідентифікувати предмети досвіду як належні суб’єкту 

репрезентації, на відміну від позачасових, суто дискурсивно сконструйований 

ідеальних об’єктів. Тим не менш, факт залишається фактом: Кантові йдеться 

про «ціле часу» (внутрішнього чуття), в горизонті якого визначаються належні 

суб’єкту репрезентації. При чому це ціле описується трансцендентальними 

засадами, а отже є предметом; невизначеним, абстрактним, 

трансцендентальним, але предметом. Тому ми вважаємо, що маємо всі 

підстави казати про цей трансцендентальний предмет що він є ноуменом – 

введеною царину трансцендентальної суб’єктивності річчю самою по собі124.   

                                                           
124 Звісно, слід зробити обмовку, що цей ноумен може розглядатися у двох перспективах: як предмет розсуду 

і як предмет чуттєвості. Як предмет розсуду він може бути сконструйованим та описаним суто дискурсивно. 

Як предмет споглядання він є невизначеним часо-простором – абсолютною потенційністю. Це зауваження 

легко зрозуміти, якщо взяти для прикладу той самий евклідів простір. Його можна визначити суто 

дискурсивно через систему аксіом, що задають евклідову топологію і метрику. З іншого боку, евклідів простір 

можна цілком умовно уявляти собі як порожній часо-простір, в якому можуть бути визначені певні об’єкти. 

Звісно, ми не можемо уявити собі цілість такого порожнього простору. Однак, певне уявлення про таку 

цілість, про нескінченність такого простору ми маємо. І Кант демонструє, що таке уявлення є необхідним, 

якщо наше знання претендує на об’єктивну значливість. Цілком припустимо визначати як поле можливого 

досвіду інший схематизований ноумен, наприклад, ріманів простір зі сферичною топологією. Суть у тому, 

що, за такою логікою, кожна річ сама по собі і, відповідно, кожен ноумен, вимагає для себе специфічну тілесну 

конфіґурацію суб’єкта досвіду, щоби відповідна топологія суб’єктивного досвіду могла забезпечити 

інтерпретацію цього ноумена як предмета досвіду, описуваного трансцендентальними засадами. Тому, цілком 

можливо модалізувати також трансцендентальні засади, оскільки вони є значливими лише відносно одного 

типу ноуменів. Відносно іншого типу вони можуть не мати трансцендентального значення або мати лише 

часткове значення. Отже, необхідний характер трансцендентальних засад є лише можливим, не необхідним.  
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4.15. Обґрунтування механізму предметної ідентифікації та 

самоідентифікації на основі інтерпретації можливого досвіду як ноумена 

Зроблений нами у попередньому підрозділі висновок дозволяє вирішити 

проблему, пов’язану з визначенням моменту тепер, а також з предметом, який 

підводиться під категорію необхідності. Абсолютним, квазі-субстанційним 

корелятом всіх змін є трансцендентальний предмет (цілість горизонту 

можливого досвіду). Відповідно, оскільки трансцендентальний предмет є тим, 

що зберігає свій принципово емпіричний характер лише доти, доки існує 

суб’єкт, він є необхідним предметом досвіду: його актуальність визначається 

лише суб’єктивністю, тобто підставою його можливості. Таким чином, 

«вічна» актуальність моменту тепер для суб’єкта має свій корелят у 

трансцендентальному предметі: на його тлі розгортаються всі зміни предметів 

досвіду. 

При цьому, слід зазначити, що поняття актуальності та модальність 

дійсності не є тотожними. Справа у тому, що апріорне споглядання також 

здійснюється в горизонті актуального досвіду. Однак, ми не можемо сказати 

про апріорне споглядання геометричної фігури, що воно є спогляданням 

предмета, який існує. Бо у такому разі модальність можливості звелася би до 

модальності існування. Все-таки, предмети апріорного споглядання є 

можливими, але не такими, що існують. Отже, модальність існування 

стосується лише предметів апостеріорного споглядання, у той час, як 

актуальність стосується будь-якого типу споглядання. 

Нарешті, квазі-субстанційність трансцендентального предмета, який є 

цілістю емпіричної темпоральності, а відтак, цілістю внутрішнього чуття, 

прояснює також зміст паралогізмів чистого розуму. Справді, оскільки всі 

репрезентації ідентифікуються як належні горизонту внутрішнього чуття, то 

інтерпретація внутрішнього чуття як субстанції, а також той факт, що цілість 

внутрішнього чуття має квазі-предметний характер, є підставами для того, 
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щоби хибно ідентифікувати внутрішнє чуття із субстанційною самістю 

(душею).  

Цієї хиби можна уникнути, якщо зважити на те, що самоідентифікація 

завжди опосередковується актуалізацією досвіду. А в горизонті актуального 

досвіду самість завжди репрезентує себе як обмежену власною тілесністю 

емпіричну самість. При цьому, горизонт актуального досвіду є тим, що 

ідентифікується, як належне цій самості. Горизонт можливого досвіду, звісно, 

як необхідний предмет досвіду, також актуалізується, але лише як абсолютна 

потенційність, потенційно нескінченна повнота можливостей для актуалізації 

предметів досвіду. Отже, лише розглядуваний абстрактно, у стосунку до 

розсуду, а не до чуттєвості, трансцендентальний предмет може перетворитися 

на субстанцію, а поняття про нього – на ідею у її трансцендентному 

застосуванні. В контексті ж актуального досвіду, тобто, в контексті 

споглядання – апріорного чи апостеріорного – горизонт можливого досвіду 

тематизується саме як горизонт, як потенційна нескінченність, за рахунок якої 

можливе розширення горизонту актуального досвіду. 

Далі, емпірична самість також є однією з репрезентацій, яка 

відпочатково реконструюється несвідомими механізмами на основі взаємодії 

трансцендентної тілесності з позасуб’єктними речами. Як одна з 

репрезентацій, вона є предметом і, відповідно, може ідентифікуватися та 

аналізуватися в полі можливого досвіду як і будь-який інший предмет 

емпіричного досвіду. Однак, окрім такої суто об’єктивної сторони емпіричної 

самості, вона має також трансцендентальну сторону. Оскільки 

трансцендентальна самість та емпірична самість де факто є одним суб’єктом, 

то емпіричний суб’єкт володіє апріорним знанням трансцендентальних засад. 

Зокрема, і знанням найвищої засади всіх синтетичних суджень, яке ми 

редукували (підрозділ 4.13) до правила ідентифікації предметів як належних 

самості репрезентацій125. Таким чином, емпіричний суб’єкт володіє 

                                                           
125 Ми не порушуємо питання про те, чи є це знання імпліцитним або одразу експліцитним. Імпліцитність 

такого знання передбачала би поступовий процес усвідомлення апріорних знань. Відповідно, завдання 
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необхідним інструментарієм для того, щоби ідентифікувати визначені у часо-

просторі предмети як належні йому. Однак, оскільки для емпіричного суб’єкта 

актуалізується не лише горизонт актуального досвіду, але також і горизонт 

можливого досвіду (трансцендентальний предмет досвіду), він ідентифікує 

цілість горизонту можливого досвіду як належну собі.  

Окрім того, конкретна визначеність саморепрезентації (ФМС) є 

функцією від диспозиції емпіричної самості відносно предметів досвіду. 

Іншими словами, банальна зміна положення у просторі, яка тягне за собою 

зміну поля актуального сприйняття, є підставою для того, щоби 

ідентифікувати саморепрезентацію як належну горизонту темпоральності 

(можливого досвіду), а отже, і модалізувати її. Модалізація означає 

перенесення предмета в поле можливого досвіду (поле апріорного 

споглядання), в якому сам суб’єкт є творцем іншого, ідеального світу. І в 

цьому полі апріорного конструювання предметів можливого досвіду можливо 

також конструювання різних інваріантів емпіричної самості126.  

Отже, виникає парадокс: експліцитна самоідентифікація суб’єкта як 

чогось, що володіє репрезентаціями127, здійснюється емпіричною самістю128; 

однак саме у полі можливого досвіду, яке емпірична самість ідентифікувала 

                                                           
трансцендентального аналізу структури досвіду полягало би у тому, щоби виявити структурні умови, які 

необхідно прийняти для того, щоби суб’єкт мав досвідні підстави для того, щоби зрештою самостійно 

експлікувати трансцендентальні засади. Ми дотримуємось позиції, що саме така картина є більш прийнятною, 

аніж та, згідно з якою суб’єкт досвіду відпочатково володіє експліцитним знанням трансцендентальних засад. 

Але опис процесу поступової експлікації концептуальних засад досвіду точно не є предметом нашого 

епістемологічного дослідження. Це могло би бути предметом дослідження в галузі еволюційної 

робототехніки, предметом якого є якраз еволюція картини світу робота, в рамцях якої взаємодіють 

концептуальні та технічні («фізіологічні») фактори (Metzinger, 2009, p. 189).    
126 Завдяки такій самооб’єктивації у полі можливого досвіду, сам суб’єкт може стати предметом дослідження 

так само, як і будь-який інший предмет досвіду. 
127 По суті, наша інтерпретація найвищої засади синтетичних суджень у термінах трансцендентального 

правила ідентифікації репрезентацій як належних самості, імпліцитно містить у собі визначення того, чим є 

сама самість: чимось, що володіє репрезентаціями (носій репрезентацій). 
128 А. Богачов підкреслює, що трансцендентальна теорія суб’єктивності не здатна розірвати замкнене коло 

нескінченного реґресу, в яке втрапляє трансцендентальний суб’єкт, який конституює власну самість так само, 

як і належні його досвіду предмети. До цієї пастки, мовляв, потрапили і Кант, і Гусерль (Богачов, 2011, с. 181-

183). Однак, на нашу думку, Кант більш чітко розрізнив емпіричний і трансцендентальний суб’єкти. Більше 

того, виявляється, що ідентифікація трансцендентального суб’єкта можлива як своєрідна гранична 

модифікація самоідентифікації емпіричного суб’єкта. Тобто, проблема, на наш погляд, знімається, якщо не 

намагатися зробити суб’єктом самоідентифікації трансцендентального суб’єкта, а, натомість, делегувати цю 

«функцію» емпіричному суб’єкту.        
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як належне їй, емпірична самість ідентифікується як відмінна від самої себе 

(від власної тілесності).  

Цей парадокс знімається, якщо зважити на те, що формою ідентифікації 

репрезентацій є цілість темпоральності. Відповідно, актуалізація поля 

абсолютної предметної потенційності в актуальному (обмеженому) полі 

досвіду, тягне за собою актуалізацію потенційності всіх можливих диспозицій 

емпіричної самості. Таким чином, подвоєння Я є наслідком уявного 

розширення сфери актуального досвіду до граничного випадку повної 

актуалізації можливого досвіду.  

Тут ми стикаємось з наступним зловживанням аналогіями досвіду, коли 

суб’єкт абсолютизує поле актуального сприйняття, претендуючи на посідання 

точки зору Бога як такого суб’єкта, який володіє абсолютним знанням 

контингентних подій. Беручи до уваги трансцендентальний зміст ідеї розуму, 

ми маємо визнати, що суб’єкт досвіду де факто є емпіричною самістю, 

обмеженою власною тілесністю та полем актуального сприйняття; однак, 

формально вона ідентифікує себе відносно горизонту можливого досвіду, як 

носій всіх можливих репрезентацій. Відтак, суб’єкт посідає точку зору 

трансцендентального суб’єкта, який потенційно нескінченно може 

реалізовувати різні можливості власної визначеності (конкретної диспозиції) 

в горизонті можливого досвіду. 

Ноуменальне Я є ідеальним об’єктом, відносно якого всі емпіричні 

визначення самості є тотожними. Саме це є підставою для наукового 

дослідження людини або будь-якого іншого емпіричного суб’єкта досвіду. 

Але трансцендентальне Я не може бути тотожним ноуменальному Я. Останнє 

є емпіричною об’єктивацією, яка концептуалізується так само, як і будь-який 

інший предмет досвіду – за допомогою розсудових понять. У цьому сенсі 

ноуменальне Я входить до ієрархічної структури об’єктів можливого досвіду, 

описуваних граничними фізичними засадами нашого світу (евклідового 

чотиривимірного часо-простору). Трансцендентальна ж самість залишається 
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тим універсальним суб’єктом, якому належать всі можливі репрезентації – 

чуттєві інваріанти ноуменів.  

Відтак, трансцендентальне Я годі онтологізувати. Воно є лише 

універсальним логічним (або граматичним) суб’єктом будь-якого судження, 

яке «тікає» від будь-якої спроби його предметного схоплення. Нам 

залишається лише апріорне правило самоідентифікації, завдяки якому 

ідентифікація емпіричної самості через ноуменальне Я є відмінним від решти 

предметних ідентифікацій. Тож, це ноуменальне Я розуміється не стільки  як 

множина всіх можливих тілесних конфіґурацій, скільки множина всіх 

можливих способів репрезентувати світ; або, множина всіх можливих способів 

реалізації вищої засади синтетичних суджень. Єдине, на що ми можемо 

сподіватися при дослідженні суб’єктивності – це змоделювати такі умови, за 

яких буде досягнуто ефекту усвідомлення репрезентацій як належних 

суб’єктові. 
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Висновки до розділу 4 

 Ключове завдання цього розділу полягало у тому, щоби на основі 

виявленої у перших двох розділах проблематики та розробленого у третьому 

розділі концептуального фундаменту запропонувати послідовну та 

несуперечливу епістемологічну інтерпретацію Кантової теорії самосвідомості. 

Тобто, таку інтерпретацію, яка би прояснила зміст поняття самосвідомості як 

необхідної умови можливості наукового пізнання, оскільки таке пізнання 

послуговується критерієм об’єктивності знання. 

 Вихідним пунктом наших міркувань була теза про те, що Кантова теорія 

самосвідомості, щоправда з деякими обмовками, може бути кваліфікована як 

рефлексійна, оскільки вона передбачає предметне опосередкування через 

самооб’єктивацію. Це опосередкування увиразнюється завдяки Кантовому 

розрізненню понять трансцендентального та емпіричного Я. Однак, ключовий 

момент полягає тут у тому, що самостосунок – структурна складова 

самосвідомості – має апріорний характер. Арґументи на користь цього ми 

віднаходимо в теорії віртуальної самості Т. Метцинґера. 

 У третьому розділі ми навели арґументи на користь того, що Кантові 

апріорні форми чуттєвості не можуть вважатися принципово відмінними від 

розсуду. Тобто, що чуттєве багатоманітне вже є у певний спосіб 

інтерпретованими як таке, що належать суб’єктові. А для цього потрібно, 

щоби апріорні форми чуттєвості мали концептуальний характер. 

 У четвертому розділі ми беремо цю ключову тезу на озброєння і 

поглиблюємо Кантову теорію емпіричних споглядань через строге 

розрізнення сфер апостеріорного та апріорного. Дані чуттєвого сприйняття ми 

розуміємо як такі, що апріорі допускають свою інтерпретацію в термінах точок 

форми апріорного споглядання. Ця взаємна однозначність між двома типами 

споглядання – апріорного та апостеріорного, – яка забезпечується поняттям 

абстрактного багатоманітного і яка жорстко прив’язує споглядання 

емпіричних предметів до споглядань формально еквівалентних їм ідеальних 

предметів, побудованих в абстрактному геометричному просторі, є, на нашу 
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думку, основою об’єктивності пізнання. Підставою для такого висновку є 

наша інтерпретації Кантової теорії апріорної модалізації предметів досвіду. 

 Модалізація, за Кантом, є механізмом апріорної інтерпретації предметів 

апостеріорного споглядання у термінах предметів можливого досвіду. 

Відповідно, будь-який предмет досвіду є завжди вже віднесеним до сфери 

апріорного; тобто, до автентичної царини суб’єктивності. Звідси залишається 

всього один крок до формування поняття об’єктивності. А саме, необхідно 

виявити у самому досвіді підставу, яка би дозволила чітко розрізнити 

суб’єктивне та об’єктивне, належне та неналежне суб’єктові.  

 Цю підставу ми віднаходимо у понятті абстрактного багатоманітного на 

основі геометричного поняття конґруентності. З поняття конґруентності всіх 

однотипних апріорних, а отже і апостеріорних, споглядань ми виводимо 

конструктивне поняття ноумена як ідеального математичного об’єкта, 

визначуваного суто дискурсивно, поза стосунком до споглядань. 

Трансцендентальні засади задають правила інтерпретації цього ідеального 

об’єкта у формах чуттєвості, роблячи його доступним для «візуалізації» у 

спогляданні. Позитивне визначення поняття ноумена дозволяє нам говорити 

про те, що суб’єкт має у досвіді об’єктивний корелят для власних 

репрезентацій, на підставі чого можливо концептуалізувати відмінність між 

позачасовими ноуменами та визначеними у часі репрезентаціями.  

Конструктивне поняття ноумена також дає можливість обійти слизьке 

місце у Кантовій теорії про схематизм категорій модальності. Йдеться про те, 

що модалізація передбачає стосунок до цілості досвіду, що неможливо з 

огляду на Кантові арґументи у Трансцендентальній діалектиці. Однак, 

конструктивне поняття ноумена дозволяє схоплювати цілість можливого 

досвіду завдяки поняттю множини всіх можливих способів даності об’єкта у 

спогляданні.  

 Модалізація всіх репрезентацій, а також вчення про емпіричне Я, яке є 

однією з репрезентацій, дає нам підстави для того, щоби ноуменалізувати 

самого суб’єкта, оскільки він, як і решта репрезентацій, також модалізуються; 
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тобто, інтерпретується в концептуальних рамцях можливого досвіду. Тим 

самим обґрунтовується апріорний характер самостосунку, що є необхідною 

передумовою для свідомої концептуалізації самості та, відповідно, 

осмисленого використання займенника «Я». 

 Самоідентифікацію ми пропонуємо інтерпретувати на підставі 

спонтанної діяльності суб’єкта як творця нових об’єктів – нових ідеальних 

математичних сутностей – у сфері можливого досвіду. Контраст створюваних 

темпоральних об’єктів з не-темпоральною аморфною матерією досвіду 

(абстрактним багатоманітним) дає підстави вважати цілком обґрунтованою 

можливість експлікувати темпоральність і, відповідно, належність 

репрезентацій до горизонту темпоральності як основні характеристики 

суб’єкта пізнання, на підставі яких він ідентифікує себе у будь-якому акті 

репрезентування. 

 Залежність можливості експліцитного формулювання наукового 

критерію об’єктивності та осмисленого його застосування від самосвідомості 

полягає, на нашу думку, саме у можливості усвідомлення відмінності між 

апостеріорним і апріорним, темпоральним і не-темпоральним, належним і 

неналежним суб’єктові. І, цілком у згоді з вимогою П. Стросона (Strawson, 

1966, p. 100), ця можливість закладена у самому досвіді, є безпосередньо 

доступною суб’єктові досвіду, оскільки являє собою суб’єктивізовану в 

понятті абстрактного багатоманітного річ саму по собі.  

Хоча, звісно, Кант ніде явно не формулює такі тези; однак той факт, що 

подібні витончені концептуальні рішення вичитуються з тексту КЧР, роблячи 

її цілком актуальною для сучасних проблем філософії науки, надихає та 

продовжуватиме, на наше глибоке переконання, надихати дослідників цієї 

фундаментальної праці.        
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ВИСНОВКИ 

Мета цього дослідження полягала у тому, щоби запропонувати 

послідовну та несуперечливу епістемологічну інтерпретацію Кантового 

концептуального апарату, розробленого ним у КЧР. Відповідно до мети і 

завдань цього дослідження ми: 

1. Послідовно провели чітке розрізнення рівнів епістемологічного, 

формально-логічного та нейрофізіологічного рівнів дослідження 

суб’єктивності. В контексті Кантової філософії поняття суб’єктивності не 

зводиться лише до суб’єкта досвіду чи метафізичної природи емпіричного 

суб’єкта в множині його інваріантних способів буття. Натомість, 

суб’єктивність включає в себе як, власне, суб’єкта, так і належне йому поле 

предметного досвіду. Таким чином, суб’єктивність, згідно з нашою 

інтерпретацією Кантової теоретичної філософії, є всією реальністю, 

доступною суб’єктові досвіду. Дослідження цього предмета, звісно, може 

провадитися з різних точок зору. Ми виокремили, поряд з епістемологічною, 

дві, на наш погляд, крайні настанови, з яких одна – нейрофізіологічна – 

редукує суб’єктивність до фізичного суб’єкта, який може бути дослідженим 

як будь-який інший емпіричний предмет; а інша – формально-логічна – 

фокусується на ідеальних об’єктах мови, яка є феноменальним проявом 

суб’єктивності і має при цьому об’єктивний, незалежний від неї характер.  

У фокусі нашої уваги перебувала саме епістемологічна проблематика. 

Тобто, те коло проблем, які стосувалися засад об’єктивності наукового знання. 

Осердям цього кола є питання про те, на яких підставах математика – штучна 

формальна мова – є застосовною для пізнання фізичних об’єктів. Утім, 

дослідження, яке за свою основу мало дуже вузький, сцієнтичний контекст, 

зрештою вийшло на більш широке питання про природу та зміст критерію 

об’єктивності знання взагалі. Це стало можливим остільки, оскільки, зрештою, 

Кант ґрунтує всі спеціальні епістемологічні проблеми в найбільш загальних 

структурах суб’єктивності, які задають граничні параметри будь-якої 
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тематизації та концептуалізації. Жорстка прив’язка аналізу суб’єктивних форм 

і засад пізнання до питання про підстави об’єктивності знання – це той вузький 

місток, по якому ми проходили протягом всього дослідження.  

2. Інтерпретували Кантову епістемологію як теорію досвіду в сенсі теорії 

моделювання досвіду. Цей ключовий висновок прямо пов'язаний зі 

специфікою нашої інтерпретації Кантової теорії самосвідомості. Для нас 

принципово було уникнути спроби абсолютизувати трансцендентальний 

суб’єкт досвіду, спробувати дати йому визначення і покласти в основу 

замкненої системи з претензією на те, що ця система сама себе обґрунтовує. 

Отже, трансцендентальний суб’єкт в нашому розумінні жодним чином не 

«принципом всіх принципів», який є материнським вузлом всіх інших 

принципів, впорядкованих в жорсткій деревовидній ієрархії. Згідно з нашою 

інтерпретацією Кантового ідеалізму, роль трансцендентального суб’єкта 

зводиться до того, щоби вможливити предметний досвід, елементом якого є 

досвід переживання власної тілесної (емпіричної) самості. Відповідно, 

самосвідомість є можливою лише для емпіричної самості і лише як наслідок 

апріорі визначеного самостосунку емпіричної самості до свого ноуменального 

корелята. Цей самостосунок, наслідком якого є деформована у сторону 

«абсолютного Я» самоідентифікація, забезпечує можливість досліджувати 

самість як предмет серед предметів. А це дослідження, згідно із засадами 

Кантової семантики, передбачає моделювання досліджуваного предмета у 

полі можливого досвіду. Тож, замість того, щоби намагатися раз і назавжди 

пізнати природу Я, ми пропонуємо таку інтерпретацію Кантової теорії 

самосвідомості, згідно з якою самопізнання є нескінченним процесом 

моделювання різних способів емпіричного буття суб’єкта. Іншого змісту, аніж 

забезпечення можливості емпіричного самомоделювання, трансцендентальна 

апперцепція (трансцендентальне Я), на нашу думку, не має і мати не може. 

Відповідно, «Критика чистого розуму», згідно з нашою інтерпретацією, також 

є способом самомоделювання, яке ґрунтується на тому факті, що різні типи 

предметних горизонтів потребують різних засад для свого пізнання; отже, 
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можливо змоделювати різні типи суб’єктів пізнання, для яких той чи інший 

предметний горизонт був би пізнаваним.  

3. Інтерпретували Кантову модель досвіду за аналогією з операційною 

системою комп’ютера або програмою-інтерпретатором. Ця комп’ютерна 

аналогія вводиться нами як висновок на підставі розрізнення рівнів 

конституювання досвіду. В основі цього розрізнення лежить поняття 

трансцендентної афектації, сформульоване Г. Файгінґером і подолання 

суперечливості якого біло одним з наших ключових завдань. Зрештою, 

критерій об’єктивності предметних репрезентацій, а також арґументи Канта у 

Спростуванні ідеалізму і Паралогізмах чистого розуму схиляють до 

прийняття об’єктивного існування речей самих по собі, які надають матерію 

досвіду, з якої починається все пізнання. Однак, що стосується механізму 

отримання цієї матерії, тут доводиться вдаватися до складних теоретичних 

побудов, щоби уникнути інтерпретації трансцендентної афектації у термінах 

кавзації. Тож, ми на підставі аналізу поняття апріорного синтезу, дійшли 

висновку, що афектація жодним чином не є процесом, а, натомість, є даністю 

предмета у полі емпіричного досвіду, яка конституюється апріорним 

механізмом синтезу. Відтак, процес синтезування ми розуміємо як 

реконструкцію речей самих по собі у полі емпіричного досвіду на основі 

матерії відчуттів, а також за заданими концептуальними правилами, які 

«перекладають» незрозумілі для суб’єкта емпіричні дані «мовою» зрозумілих 

йому структур можливого досвіду. Результатом цього «перекладу» є даність 

адекватних суб’єктивним пізнавальним здатностям предметів у полі 

можливого досвіду. Така інтерпретація Файгінґерової трансцендентної 

афектації дозволяє нам провести аналогію між Кантовою моделлю 

емпіричного досвіду, яка задає правила інтерпретації емпіричних даних, і 

програмним забезпеченням середніх рівнів, які забезпечують трансляцію та 

інтерпретацію даних нижчого порядку, зрозумілих машині, у термінах даних 

вищого порядку, зрозумілих для користувача. 
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4. Запропонували інтерналістичну інтерпретацію Кантової теорії 

предметності. В інтерпретації Кантової теорії чуттєвості, репрезентацій та 

предметів досвіду ми, вочевидь, дотримуємось позиції інтерналізму. Це має 

свої підстави у тому, що для тлумачення трансцендентної афектації у термінах 

даності в полі можливого досвіду ми залучаємо концепцію віртуальної моделі 

світу Томаса Метцинґера. Тим самим, ми цілком знімаємо апорії, пов’язані з 

поняттям афектації – трансцендентної чи емпіричної, – а також уникаємо 

необхідності виокремлювати потрійну структуру предметності, яка, на шляху 

до суб’єкта пізнання, має пройти через два «бар’єри»: спершу річ сама по собі 

мала би афіціювати трансцендентного суб’єкта, внаслідок чого у полі досвіду 

з’явилися би явища; а потім ці явища мали би афіціювати емпіричний суб’єкт, 

внаслідок чого утворювалися би суб’єктивні уявлення. За такої картини годі 

було би намагатися обґрунтувати об’єктивність пізнання. Однак, 

інтерпретуючи предмети досвіду як такі, що завжди вже є даними у полі 

досвіду як сприйняті та апріорі реконструйовані за певними правилами, ми 

розширюємо сферу суб’єктивності, включаючи в неї всю сферу досвіду. 

Відтак, зовнішні предмети (предмети зовнішнього чуття) також є включеними 

до поля суб’єктивності і є внутрішніми репрезентаціями, а не зовнішніми 

об’єктами. Хоча така інтерпретація є цілком суголосною з поглядами самого 

Канта, однак це не відміняє того факту, що «радикального прориву» до речей 

самих по собі, на що мало би претендувати Спростування ідеалізму, не 

відбулося: зрештою, весь досвід, грубо кажучи, локалізується у нас в голові. 

5. Запропонували арґументи на користь феноменалістичної 

інтерпретації трансцендентального ідеалізму; при чому саме на користь 

двоаспектної версії феноменалізму. Те, що ми дотримуємось точки зору 

феноменалізму щодо стосунку речей самих по собі та явищ, цілком очевидно 

з того, що було сказано у попередньому пункті.  Ми не маємо жодної 

можливості перевірити, чи не є ті чуттєві дані, які ми отримуємо ззовні, від 

речей самих по собі, лише штучними модуляціями сигналів, що передаються, 

наприклад, прямо у наш мозок, поміщений у Патнемову діжку. Максимум, на 
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який ми можемо розраховувати – це впевненість у тому, що зовнішній, 

позасуб’єктний світ існує, і ми отримуємо від нього сенсорні дані; але яка є 

природа цих сенсорних даних, ми знати не можемо. Принаймні, в досвіді, як 

його модулює Кант, немає жодної підстави для якихось позитивних тверджень 

про речі самі по собі, окрім того, що вони у певний спосіб існують.  

Також додатковим арґументом на користь двоаспектного 

феноменалізму є наша критика Файгінґерової інтерпретації афектації. 

Справді, уявлення про афектацію як про щось, що відбувається у часі за 

аналогією з кавзацією, передбачає двооб’єктну інтерпретацію 

трансцендентального ідеалізму. А саме, уявлення про те, що речі самі по собі 

та явища є різними типами об’єктів. Згідно з нашою інтерпретацією, немає 

жодного сенсу у тому, щоби називати річ саму по собі об’єктом. Єдиним 

вихідним пунктом міркувань у трансцендентальному дослідженні може бути 

досвідна даність. Достатньою підставою для висновку про існування речей 

самих по собі є емпіричні предмети та емпіричне багатоманітне, які мають 

характер такої досвідної даності. Однак, цього достатньо лише для висновку 

про те, що єдиним відомим об’єктом є доступний у досвіді предмет, який 

реконструюється на підставі емпіричного багатоманітного і в цьому сенсі є 

репрезентацією. 

6. Запропонували арґументи на користь сильної версії концептуалізму в 

питанні про співвідношення пізнавальних здатностей розсуду і чуттєвості. 

Концептуалістична інтерпретація Кантової теорії рецептивності необхідна, 

щоби подолати т.зв. розрив (gap) у В-дедукції категорій. Йдеться про зміну 

вектору арґументації у §§24-26 ТД з віднайдення розсудових форм, 

необхідних для конституювання сфери предметності на доведення того, що ці 

форми є застосовними до всіх можливих предметів досвіду. Така сильна теза 

була би позбавленою сенсу, якби ми не припустили, що тип емпіричних даних 

і, відповідно, предметів, які можуть репрезентуватися у досвіді, є жорстко 

обмеженим апріорними формами розсуду. Відтак, в рамцях 

концептуалістичної інтерпретації йдеться про те, що сфера рецептивності 
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жодним чином не сама по собі достатньою і «готовою» для того, щоби 

репрезентувати предмети у полі досвіду. Натомість, форми споглядання 

потребують специфічного формування, яке здійснюється через спонтанну 

діяльність розсуду. Відтак, сфера рецептивності, у якій репрезентуються 

предмети, сама є продуктом апріорного синтезування і має характер предмета 

досвіду – формального споглядання (порожнього емпіричного просторово-

часового континууму). Лише за такої інтерпретації ми можемо гарантувати, 

що всі репрезентації матимуть об’єктивну значливість. Тобто, будуть 

синтезовані за одним і тим самим правилом. 

Звісно, тут виникає заперечення з позиції того, що у повсякденному 

досвіді людини часто зустрічаються «репрезентації», які не мають під собою 

об’єктивного ґрунту. Однак, тут слід не забувати, що наше дослідження 

стосується епістемології, а не психології чи антропології. Отже, ми не бачимо 

жодного сенсу у тому, щоби залишати в модулі наукового досвіду місце для 

таких сумнівних «репрезентацій». Модель наукового досвіду, згідно з нашою 

інтерпретацією, вимагає наявності чітких правил для репрезентування 

предметів. Якщо предмет не відповідає наявному трансцендентальному 

правилу, він просто апріорі не відноситься до поля можливого досвіду в 

рамцях даної модулі досвіду. 

7. Чітко визначили засади Кантової семантики через вчення про 

категорії модальності. Специфіка категорій модальності – це тема, яка 

зазвичай обходиться стороною коментаторами як така, що стосується 

загального контексту таблиці категорій. Однак, на наш погляд, блок категорій 

модальності є чи не найважливішим і не найскладнішим для коректного 

розуміння місцем КЧР. Справді, категорії модальності не конституюють 

предмет досвіду, не привносять до нього новий зміст. Однак, необхідна 

модалізація всіх репрезентацій забезпечує інтерпретативність всіх 

репрезентацій в горизонті можливого (суб’єктивного) досвіду. Отже, 

модалізація – це той апріорний механізм, який конституює предмети досвіду 

як суб’єктивні (належні суб’єктові) репрезентації, визначені в горизонті 
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темпоральності. Якщо прийняти до уваги таку інтерпретацію 

трансцендентального значення категорій модальності, тоді стає зрозумілою 

теза Канта про те, що судження «Я мислю» супроводжує всі наші 

репрезентації. Таким чином, категорії модальності є тією ключовою засадою, 

яка закладає основу для розрізнення суб’єктивного та об’єктивного вимірів 

досвіду, що, у свою чергу, є необхідною умовою можливості 

самоідентифікації суб’єкта наукового досвіду. 

8. Обґрунтували конструктивність понять речі самої по собі та ноумена, 

а також змістовність критерію об’єктивності наукового знання. В ході 

дослідження одним з ключових дороговказів для нас була вимога П. Стросона 

щодо того, що у досвіді повинна бути наявною внутрішня підстава для 

розрізнення об’єктивного та суб’єктивного. Лише за цієї умови арґументація 

у Спростуванні ідеалізму буде слушною, і буде обґрунтовано можливість 

самоідентифікації. Ми віднайшли таку внутрішню підставу в понятті 

апріорної форми простору – абстрактного багатоманітного, – яке апріорний 

синтез перетворює на формальне споглядання. Саме завдяки цій абстракції 

суб’єкт має змогу довільно конструювати нові ідеальні математичні об’єкти 

суто апріорі, оскільки абстрактне багатоманітне є цілком аморфним, пасивним 

і «пластичним». Отже, абстрактне багатоманітне ще не є елементом досвіду, 

однак суб’єкт має до нього безпосередній досвід. Ноумени ми інтерпретуємо 

як суто дискурсивно, поза конкретним спогляданням, сконструйовані ідеальні 

об’єкти. Відтак, наше поняття ноумена дозволяє сумістити парадигми 

математичного платонізму та конструктивізму. Ноумени, за такої 

інтерпретації, мають, на відміну від репрезентацій, об’єктивний характер. 

Таким чином, у досвіді, на нашу думку, є внутрішня підстава для розрізнення 

суб’єктивного та об’єктивного вимірів, що є необхідним засновком для 

самоідентифікації. Окрім того, цим обґрунтовується пряма взаємозалежність 

між самосвідомістю та об’єктивністю. Тож, ключова ідея трансцендентальної 

дедукції – обґрунтувати об’єктивність на основі суб’єктивних структур – 

виявилась цілком несуперечливою та життєспроможною.  
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