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ВСТУП

Ім’я Степана Олексюка (1892–
1941) у вузького кола знавців 
між воєнної української літера-
тури досі асоціюється лише з 
постаттю західноукраїнського 
пролетарського письменника, 
який підписував свої твори 
псевдонімом «Тудор» 1. Саме 
цей образ Олек сю ка-пись мен-
ни ка після Другої світової ві-
йни цілеспрямовано ви твори-
ла радянська пропаганда, яка 
використала образ «Сте пана 
Тудора» у своїх ідеологічних ці-
лях. «Передовий західно-укра-
їн ський письменник-ре во лю-
ці о нер», «полум’яний борець за 
комунізм», «відважний глаша-
тай ідей марксизму-ленінізму» 
то що — такий образ Олексюка 

  1 Псевдонім «Тудор» походить від назви гори, що знаходиться неподалік 
села Пониква, в якому народився Степан Олексюк. 

Пам’ятник С. Олексюку 
(Львів, пл. Маланюка)
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залишила нам у спадок радянська іде о логічна машина. Натомість 
його філософська діяльність, яка виходила поза тісні ідеологіч-
ні рамки, була проігнорована і забута. Єдиною спробою оцінки 
філософської спадщини письменника у вітчизняній літературі в 
далекому 1962 році стало дослідження його племінника, профе-
сора Мирослава Олексюка, під назвою «Фі ло соф сько-ате їс тич ні 
погляди С. Тудора (С. Й. Олек сю ка)» 2. Ця монографія, однак, була 
написана під виразним впливом ідеологічних вимог свого часу, у 
зв’язку з чим важко говорити про її об’єктивність.

Якщо йдеться про потребу в дослідженні ідейних зв’язків 
Олек  сюка з іншими, ніж марксизм, філософськими школами, то 
на перший план вибивається питання віднесення українського 
філософа до традиції львівсько-варшавської філософської шко-
ли 3. Це питання є тим важливішим, що, безперечно, львівсько-
вар шав ська школа на рівні з Віденським гуртком і британською 
ана лі тич ною школою відіграла роль одного з найпотужніших 
осередків наукової філософії в довоєнній Європі. Варто відразу 
зазначити, що сам термін «львівсько-варшавська школа» вперше 
з’явив ся в науковій літературі тільки в 30-х роках ХХ століття, а 
на постій но утвердився в ній вже після Другої світової війни. До 
того часу го ворилося радше про «львівську школу», або «школу 

  2 Олексюк М. М. Філософсько-атеїстичні погляди С. Тудора (С. Й. Олек-
сюка) / М. М. Олексюк. — Львів 1962.

  3 Зауважмо, що потребу в дослідженні зв’язку філософії Олексюка з тра-
дицією львівсько-варшавської школи усвідомлював один із найвидат-
ніших дослідників цієї школи, професор Ришард Ядчак (1951–1998), 
котрий, згідно зі спогадами львівського філософа Бориса Дом бров-
сько го, за кілька тижнів до своєї смерті просив останнього пошукати 
у львівських архівах дані Олексюка Dąbrowski B. Pamięci Ryszarda Jad-
cza ka / B. Dąbrowski // Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwow-
sko-War szaw skiej (księga poświęcona pamięci Ryszarda Jadczaka). — Toruń 
1999. — S. 10.
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Твар дов сько го» — від прізвища її засновника, польського філосо-
фа Ка  зи  ме  жа Твар  довського (1866–1938).

Метою нашого дослідження є доведення прямого зв’язку Олек-
сюка саме зі школою Твардовського. Основна теза (на разі — гіпо-
теза) дослідження виражена в його назві: «Степан Олексюк — учень 
Ка зи межа Твардовського». Яким шляхом повинно про ля га ти до-
ведення цієї тези? З точки зору семіотики, ця теза є ви ра зом типу 
«P є N», де N («учень Казимежа Твардовського») є де сиг на то ром 
(назвою, яка позначає об’єкт), a P («Степан Олек сюк») — десигна-
том (об’єктом, який позначається назвою). Від по від но, щоб пере-
конатися в тому, що вираз «P є N» є істинним, необхідно:

1) визначити конотацію (набір спільних ознак усіх десигнатів) 
назви N;

2) визначити, чи об’єкт P підпадає під конотацію назви N (тоб-
то, чи об’єкт P є десигнатом назви N).

На проблематичність визначення конотації виразу «учень 
Твар дов ського» звернув увагу дослідник львівсько-варшавської 
школи Стефан Замецький:

Передусім слід провести аналіз і конструкцію поняття «учень Твар-
довського»... Якщо хтось стверджує, що певна особа була учнем 
Твардовського (чи, можливо, учнем його учнів), то чи йдеться про 
те, що ця особа навчалася у Твардовського (чи, можливо, у його 
учнів), чи теж про те, що вона здобула під його керівництвом (чи, 
можливо, під керівництвом його учнів) науковий ступінь, чи, врешті, 
про те, що вплив Твардовського є помітним в її поглядах? 4 (тут і 
далі переклад мій — С. І.).

На мою думку, підказку щодо правильного визначення коно-
тації виразу «учень Твардовського» слід шукати у дефініції термі-
на «львів сько-вар шавська школа». Таку дефініцію, котра мала на 

  4 Zamecki S. Koncepcja nauki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej / S. Zamecki. — 
Wrocław, 1977. — S. 34.
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меті «задовольнити всіх користувачів цього терміна», знаходимо 
у того ж Замецького:

«Львівсько-варшавська школа» — це гроно учнів Казимежа Твар-
довського і учнів його учнів, [...] тобто гроно дослідників різних 
спеціальностей, котрі діяли в визначених часових межах (кінець 
ХІХ століття — кінець тридцятих років ХХ століття) у Львові і Варша-
ві, згуртованих навколо Казимежа Твардовського інституціонально 
і ідейно 5.

Подібно пише й інший дослідник школи Ян Воленський:

Інтелектуальну формацію, відому під назвою «львівсько-вар шав-
ська школа», визначають такі чинники:

1) генетичний — вчительська діяльність Казимежа Твардов-
ського і його учнів;

2) географічний — місцезнаходження школи у Львові і Варшаві;
3) часовий — школа зародилася в кінці ХІХ століття і існувала 

до Другої світової війни;
4) мериторичний — наявність спільних ідей 6.

Перша з цих дефініцій є цінною для нас, оскільки в ній implicite 
міститься дефініція терміна «учень Твардовського». І так, згідно із 
Замецьким, учень Твардовського — це дослідник певної спеціаль-
ності, котрий діяв у визначених часових межах (кінець ХІХ сто-
ліття — кінець 30-х років ХХ століття) у Львові або Варшаві, по-
в’я за ний із Казимежом Твардовським інституціонально та ідейно. 
Набір ознак «дії у визначених часових межах (кінець ХІХ століт-
тя — кінець 30-х років ХХ століття)», «дії у Львові або Варшаві», 
«перебування в інституційному зв’язку з Твардовським», «пере-

  5 Zamecki S. Koncepcja nauki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej / S. Zamecki. — 
Wrocław, 1977. — S. 35.

  6 Woleński J. Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska / J. Woleński. — 
Warszawa, 1985. — S. 9.



бування в ідейному зв’язку з Твардовським» становить, отже, ко-
нотацію виразу «учень Твардовського». Зауважмо, що перелічені 
ознаки збігаються з, відповідно, часовим, географічним, генетич-
ним і мериторичним чинниками львівсько-варшавської школи, 
поданими у дефініції Воленського.

Отож, доведення тези «Степан Олексюк — учень Казимежа 
Твар дов ського» полягає в тому, щоб показати, що Олексюк відпо-
відає часовому, географічному, генетичному і мериторичному чин-
никам належності до львівсько-варшавської школи, тобто, що він 
«діяв у визначених часових межах (кінець ХІХ століття — кінець 
30-х років ХХ століття)», «діяв у Львові або Варшаві», «перебував 
в інституційному зв’язку з Твардовським» і «перебував в ідейному 
зв’яз ку з Твардовським».

Верифікація Олексюка на наявність перших трьох ознак в’яза-
ти меть ся з аналізом його наукової біографії, а верифікація чет-
вертої ознаки — з аналізом його філософської творчості. Для 
зручності я надам цим двом видам верифікацій відповідні назви: 
«біографічна верифікація» і «філософська верифікація».
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БІОГРАФІЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ

На які критерії повинна опиратися біографічна верифікація те-
зи «Степан Олексюк — учень Казимежа Твардовського»? Якщо 
йдеться про часовий і географічний компоненти цієї верифікації, 
то ці критерії вже визначені у розглянутих дефініціях львівсько-
варшавської школи, а саме: критерій часового чинника — кінець 
ХІХ століття — кінець 30-х років ХХ століття; критерій геогра-
фічного чинника — Львів або Варшава. Натомість складніше ви-
глядає справа з визначенням генетичного критерію, оскільки не 
цілком зрозуміло, що саме мається на увазі під «інституційним 
зв’яз ком із Твардовським». Із дефініції Яна Воленського виникає, 
що тут йдеться про «вчительську діяльність Твардовського і його 
учнів». Щоб визначити, яких саме інституційних форм набувала 
ця «вчительська діяльність», необхідно вдатися до історичного 
огляду педагогічної діяльності Твардовського.

Педагогічна та організаційна діяльність 
Казимежа Твардовського

День 15 листопада 1895 року, коли Твардовський прочитав свою 
першу лекцію у Львівському університеті, вважають початком іс-
нування львівсько-варшавської школи 7. До Львова Твардовський 

  7 Woleński J. Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska / J. Woleński. — 
Warszawa, 1985. — S. 10.
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прибув зі столиці Австро-Угорської імперії — Відня, міста, в яко-
му він народився (1866 р.), закінчив гімназію, а в 1885–1889 ро-
ках під керівництвом видатного австрійського філософа Франца 
Брентано (1838–1917) навчався на філософському факультеті Ві-
денського університету. Про значення впливу Брентано Твардов-
ський написав в автобіографії таке:

[Моє навчання] пройшло під знаком Франца Брентано. Форма і 
зміст його викладів справили на мене найглибше враження. Його 
особа викликала у мене почуття найщирішого подиву і захоплен-
ня, його наук я слухав з цілковитою відданістю. Як одному з учнів 
у ближчому сенсі мені було дозволено також відвідувати його вдо-
ма; спілкування вчителя та учня набувало таким чином безцінного 
особистого характеру. Франц Брентано став для мене взірцем до-
слідника, непорушно прагнучого до пізнання філософської істини, і 
вчителя філософії, який в античному дусі гуртує навколо себе учнів 
як молодших друзів. Від нього я навчився стремлінню до безумов-
ної суттєвості, а також методу розумування і досліджень, який за-
безпечує — наскільки це тільки можливо — досягнення такої сут-
тєвості. Його приклад доводив, що найскладніші проблеми можна 
сформулювати ясно і не менш ясно представити спроби їх вирішен-
ня, якщо тільки ясністю володіє сам; натиск, який він клав на ви-
разне поняттєве розрізнення, не вдаючись при цьому в безплідні 
тонкощі, став важливим програмним пунктом моїх власних праць 8.

Формуючись як філософ під виразним впливом Брентано, 
Твар дов ський разом з іншими учнями австрійського філософа — 
Алоїзом Хьофлером, Крістіаном Еренфельсом, Гельмутом Край-
бі ґом та іншими — став, зокрема, одним з ініціаторів заснування 
в 1888 році Філософського товариства у Віденському університе-
ті, першим віцеголовою якого був обраний. У 1892 році молодий 
польський філософ на підставі роботи «Ідея і перцепція. З епі-
стемологічних досліджень над Декартом» був промований на док-

  8 Twardowski K. Autobiografia filozoficzna / K. Twardowski // Przegląd 
Filozoficzny — Nowa Seria. — 1992. — № 1. — S. 22–23.
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тора філософії, після чого про-
вів кілька місяців у Ляйпціґу і 
Мюнхені на науковій практиці 
у видатних німецьких пси хо-
логів Вільгельма Вундта і Кар ла 
Штумпфа. У 1894 році отри мав 
veniam legendi (габілітацію) з 
філософії, запропонувавши 
дослідження «Про зміст і пред-
мет уявлень». Цього ж року 
Твардовський як при ват-до-
цент почав викладати філосо-
фію у Віденському університеті. 
Однак національність Твар-
дов ського стала на перешкоді 
його подальшій кар’єрі цьому 
університеті:

Як поляк я не міг сподіватися на отримання кафедри у німецькому 
університеті в Австрії, а кафедри філософії польських університетів 
в австрійській частині Польщі у Кракові і Львові, як видавалося, ще 
довго будуть зайняті. Тоді зовсім несподівано з особистих причин 
відмовився від посади один із двох львівських «повних» професо-
рів філософії, др. Александр Раціборський, і таким чином після річ-
ної роботи приват-доцентом у Відні я став «повним» професором 
у Львові, де 15 листопада 1895 року прочитав свою інавгураційну 
лекцію 9.

Отож, у 1895 році Твардовський зі столиці Австро-Угорської 
імперії потрапив до її провінції — багатонаціонального Львова. 
Отримавши кафедру філософії Львівського університету він 

  9 Twardowski K. Autobiografia filozoficzna / K. Twardowski // Przegląd 
Filozoficzny — Nowa Seria. — 1992. — № 1. — S. 27–28.

Казимеж Твардовський
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виконував там професорські функції до відходу на пенсію в 
1930 році, однак як почесний професор ще майже до своєї смерті 
у 1938 році вів заняття і керував магістерськими і докторськи-
ми роботами студентів університету. Окрім тього, в 1901–1902 
і 1904–1905 роках Твардовський виконував функції декана фі-
лософського факультету, а в 1914–1918 роках — функції ректо-
ра Львівського університету. Тут він розгорнув багатосторонню 
учительську, наукову та організаційну діяльність, мета якої була 
виражена в таких його словах:

Я відчував себе покликаним, щоб наблизити своїм землякам спосіб 
філософування, якого я навчився від Франца Брентано, а особливо 
ввести в дух і метод цієї філософії університетську молодь 10.

Один із перших учнів Казимежа Твардовського, Владислав Віт-
віць кий, описав початок і подальший розвиток учительської ді-
яльності науковця у Львівському університеті:

Лекційні аудиторії я застав майже порожніми. Кілька знайомих, 
кілька сміливіших чужих слухачів заглядали трохи з ввічливості, а 
трохи з цікавості, як виглядає молодий професор. Потрохи аудито-
рія почала заповнюватися і невдовзі у ній забракло місць, а з часом 
лекції треба було переносити поза стіни університету, бо жодна з 
його аудиторій не могла помістити слухачів, які вже з самого ранку 
поспішали зайняти місця 11.

Лекції Твардовського були поділені на так звані спеціалізова-
ні лекції і головні лекції. Особливий професор наголошував на 
останніх із них:

  10 Twardowski K. Autobiografia filozoficzna / K. Twardowski // Przegląd Fi lo zo-
ficz ny — Nowa Seria. — 1992. — № 1. — S. 29.

  11 Witwicki W. Kazimierz Twardowski / W. Witwicki // Przegląd Fi lo zoficz ny. — 
1920. — R. XXIII. — S. 11.
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Я намагався і намагаюся, щоб також в «головних лекціях» якомога 
сильніше виділити методичну точку зору; мені йдеться передусім 
про те, щоб студентам, які присвячують себе філософії, вказати ві-
рний шлях до мети, даючи їм заодно можливість самостійного по-
шуку мети навіть тоді, якщо б він зовсім не відповідав тому, який 
я маю на увазі. Самостійність мислення в парі з вірним методом і 
чистою любов’ю до істини я завжди вважав найнадійнішою запо-
рукою успіху наукової роботи 12.

Про враження і вплив, які лекції Твардовського справляли на 
студентів, можна дізнатися зі спогадів його численних видатних 
учнів, серед яких — відомий польський історик Мар’ян Тирович:

Відвідування лекцій професора Твардовського, — пише Тирович, — 
коли я починав навчання у стінах старого корпусу університету, 
було одним із нечисленних обов’язків студентів гуманістичного і 
юридичного факультетів. Залік з «Нарису історії філософії» і «Нари-
су логіки» треба було вписати до заліковки вже після першого року 
навчання... Постать викладача, коли я побачив її вперше на кафе-
дрі аудиторії ХІV на першому поверсі старого корпусу, викликала 
у мені чималу повагу. Він тоді вже мав понад п’ятдесят років, але 
виглядав значно серйозніше. Особливу пошану викликали руда бо-
рода і така ж зачіска. Високий на зріст, його добре було видно з ка-
федри, навіть коли він викладав сидячи. Лекцію розпочинав завж-
ди о восьмій ранку у довгій, але вузькій, тільки на два ряди лавок, 
аудиторії XIV. Твардовський був надзвичайно пунктуальний і, якщо 
хтось запізнювався, переривав лекцію... На лекціях Професора па-
нувала майже військова дисципліна, яка, зрештою, охоче сприй-
малася, оскільки екзамен з цього предмета не був обов’язковим. 
Лекції Твардовського я слухав протягом чотирьох років і писав з 
них навпрочуд квапливі конспекти, однак з великою амбіцією, щоб 
між ними не було перерв (у разі своєї відсутності на занятті я до-
повнював свої конспекти конспектами колег). Твардовський був 
чудовим викладачем, найвидатнішим з усіх тих, кого я слухав. Не-
зважаючи на послуговування спеціальною термінологією, він го-

  12 Twardowski K. Autobiografia filozoficzna / K. Twardowski // Przegląd Fi lo zo-
ficz ny — Nowa Seria. — 1992. — № 1. — S. 29.
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ворив надзвичайно комунікативно, часто повторюючи ті елементи 
змісту лекції, звороти чи вирази, які для даної теми мали особливе 
значення. Я зараховую його до найкращих викладачів-дидактиків, 
яких я тільки слухав у своєму житті 13.

Враження від лекцій Твардовського знаходимо і в спогадах ви-
датного українського історика Івана Крип’якевича:

Філософію, а головно психологію вів Казимеж Твардовський, до-
брий педагог, давав ясні лекції; я пройшов якихось 4–6 семестрів 
філософії і багато навчився 14.

Чим можна пояснити таку популярність і вплив лекцій Твар-
дов сько го на студентів університету?

Ця популярність лекцій Твардовського, — пише В. Віт віць кий, — 
була навіть дивною. Тому що Твардовський не мав особливих рито-
ричних здібностей. Його лекції не були поезією в прозі [...] Твардов-
ський читав лекції просто і ясно, відповідав за кожне слово, кожен 
новий чи складний вираз пояснював, перед тим як його викорис-
товував. Коли його запитували, чому він говорить так надзвичайно 
ясно, він відповідав, що в іншому разі сам би не розумів того, про 
що говорить. Він не намагався піддавати своїх слухачів особистому 
впливові чи нав’язувати їм свою думку: він тільки описував, аналізу-
вав і доводив. Завжди дозволяв контролювати свої слова і радо ві-
тав опонентів у дискусії. Не задля здобуття легкої перемоги, а задля 
пошуку істини з обох боків. В його устах і під його пером філософія 
не була видом поезії, не була вільною творчістю, а тільки наукою. 
Саме про це йому і йшлося. І це було для нас нове 15.

  13 Tyrowicz M. Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918–
1939 / M. Tyrowicz. — Wrocław, 1991. — S. 105–107.

  14 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія) / І. Крип’якевич // Іван Кри п’я-
ке вич у родинній традиції, науці, суспільстві. — Львів, 2001. — С. 90.

  15 Witwicki W. Kazimierz Twardowski / W. Witwicki // Wiadomości literackie. — 
1938. — R. XV. Цитата за: Twardowski K. Wybór pism psychologicznych i 
pedagogicznych / K. Twardowski. — Warszawa, 1992. — S. 486.
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Інший видатний учень Твардовського Казимеж Айдукевич, 
писав:

Якщо йдеться про зміст лекцій Твардовського, то він відзначався 
надзвичайною прозорістю і виразною диспозицією. Матеріал, ви-
кладений протягом однієї години, становив собою зазвичай логічну 
цілість із неперервною провідною проблемою. Цей матеріал не був 
занадто широкий. Твардовський послуговувався простою мовою, 
уникаючи шумних фраз і недостатньо прояснених технічних термі-
нів. Коли я сьогодні пригадую ці лекції, то вони видаються мені за-
надто популярними, занадто легкими. Лекція філософії може стати 
легкою з двох причин. Вона може бути легкою тому, що лектор уни-
кає важких питань або ж спрощує їх, оминаючи труднощі чи маску-
ючи їх. Але вона може бути легкою також і тому, що лектор боровся 
із запутаністю її теми до того часу, коли йому вдалося поглибити 
проблему, розпутати вузол, і ясно подати те, що, проаналізоване 
недостатньою мірою, видавалося мутним і незрозумілим. Безпере-
чно, лекції Твардовського значною мірою завдячували своєю ясніс-
тю тій другій обставині 16.

Однак Твардовський не обмежився у своїй науково-ди дак тич-
ній діяльності читанням лекцій:

Оскільки лекції, однак, не є найбільш ефективним засобом впливан-
ня на університетську молодь, я прагнув — в цьому також на зразок 
Брентано — до особистих дискусій зі своїми учнями і до особистих 
контактів 17.

Із цією метою Твардовський став ініціатором утворення 
у 1897/98 навчальному році філософського семінару, керую-
чи яким, залучав своїх учнів до систематичних філософських і 

  16 Ajdukiewicz K. K. Twardowki jako nauczyciel filozofii / K. Ajdukiewicz. — 
Warszawa, 1948. — S. 36.

  17 Twardowski K. Autobiografia filozoficzna / K. Twardowski // Przegląd 
Filozoficzny — Nowa Seria. — 1992. — № 1. — S. 29.
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психологічних досліджень. На цьому семінарі зустрічалися сту-
денти усіх років навчання, починаючи від другого, і тут під опі-
кою Твардовського готувалися до самостійної наукової роботи. 
Семінар зазвичай проходив у формі спільного читання та інтер-
претації праць класиків філософії. Починаючи з опрацювання 
«Трактату про враження» Етьєна Кондільяка в 1896/97 і закін-
чуючи опрацюванням «Основ етики» Джорджа Мура в 1928/29 
навчальному році, предметом 60 семінарних досліджень були 
двадцять дві праці п’ятнадцяти філософів (переважно німецьких, 
а особливо Імануїла Канта). Студенти готували письмові опра-
цювання, пов’язані з фрагментами аналізованих філософських 
праць, і були зобов’язані наприкінці року здати Твардовському 
підсумкову роботу на обрану тему. Часто друга за рахунком се-
мінарна робота могла бути визнана як магістерська або навіть 
докторська.

Описи робочої атмосфери філософського семінару знаходимо, 
зокрема, у спогадах його учениці Ізидори Домбської:

Умови наукової роботи Твардовський створював своїм студентам 
ідеальні. Кожен учасник семінару мав право від 7-ї до 22-ї години 
користуватися спеціальним приміщенням «Лекторіум», до якого 
мав власний ключ. У Лекторіумі у нього був власний стіл для ро-
боти і запас потрібних праць, які знаходилися в багато оснащеній 
бібліотеці (котра в 1930 році налічувала близько 8000 позицій). Су-
ворі і беззастережно обов’язкові до виконання правила користу-
вання Лекторіумом, продумані до найдрібніших деталей, забезпе-
чували справне функціонування цієї єдиної у своєму роді наукової 
студентської лабораторії. Кожен мав право і можливість частого 
контакту з Професором, який щодня незмінно між дванадцятою і 
тринадцятою годинами приймав у своєму кабінеті. Сам професор 
у закладі проводив від 8-ми до 9-ти годин щодня, часто заглядаючи 
до Лекторіуму і багато спілкуючись із учасниками семінару. Це були 
зовнішні рамки роботи, наповненої також багатим, єдиним і непо-
вторним змістом виховного впливу. З метою краще пізнати своїх 
учнів Твардовський вів детальну картотеку, в якій кожен мав свою 
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облікову карту, яка містила оцінки опрацювань, колоквіумів і робіт, 
характеристику зацікавлень і досягнень 18.

Наведемо фрагмент зі спогадів ще одного учня, видатного 
польського історика філософії Стефана Свєжавського, який в 
1926/27 навчальному році брав участь у семінарі Твардовського, 
присвяченому аналізу праці Г’юма «Дослідження стосовно люд-
ського розуму»:

Дуже багато дала мені ця тверда школа і не раз у своїй подальшій 
дидактичній роботі я черпав з того, чого там навчився... Цей дидак-
тичний метод, який полягав у спільному читанні тексту та індивіду-
ально виконуваному вдома письмовому зведенні його основних 
тез, навчав читанню і розумінню філософських трактатів. Обгово-
рюючи здані нами зведення професор детально їх аналізував, по-
казуючи як по-різному ми прочитали й опрацювали той самий текст 
і наскільки важкою справою є вірне прочитання висновків, які, на 
перший погляд, видаються простими й зрозумілими. Таким чином 
ми вчилися важкій та основній в науковій роботі справі, якою є пра-
вильне читання праць, які вивчаються, і роблення з них оператив-
них нотаток. Професор також вчив нас — чинячи це часом бруталь-
но і болісно — як сильно треба триматися граматично і семантично 
чистої мови, стежачи, щоб не потрапити у вербалізм і щоб кожен 
використовуваний нами вираз мав повне покриття 19.

Окрім ведення філософського семінару і занять, пов’язаних із 
формальним перебігом навчання в університеті, Твардовський 
брав активну участь у засіданнях філософського гуртка студент-
ської читальні (після 1919 року — Філософський Конверсаторіум), 
а для своїх найбільш успішних і обдарованих учнів проводив так 
зване privatissimum.

  18 Dąbska I. Filozofia we Lwowie / I. Dąbska // Zeszyty Lwowskie. — Paryż, 
1972. — S. 79.

  19 Swieżawski S. Wielki przełom 1907–1945  / S. Swieżawski. — Lublin, 
1989. — S. 91. 
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Твардовський усвідомлював необхідність розширення своєї 
організаційної діяльності на ниві філософії й поза межами уні-
верситету. З одного боку, ця необхідність була продиктована по-
требою у підтримці зв’язку з тими його учнями, які вже закінчили 
навчання в університеті, з іншого — залучення до своєї діяльності 
ширшого кола науковців, які не мали безпосереднього зв’язку з 
Львівським університетом. Потрібно було створити наукову ін-
ституцію, яка могла б об’єднати кращі філософські уми Львова. 
З цією метою 12 лютого 1904 року у Львові Твардовський заснував 
Польське філософське товариство (ПФТ). Завдання товариства і 
його наукова програма були віддзеркалені в інавгураційній про-
мові Твардовського:

Польське філософське товариство не слугуватиме жодному філо-
софському напряму зокрема, натомість воно прагне обійняти со-
бою усі напрями. Воно хоче бути вільним від всякої однобічності, 
хоче бути якомога всестороннішим. Єдиною догмою Товариства 
буде переконання, що догматизм є найбільшим ворогом всякої на-
укової роботи. Як усі радіуси кола, які хоча і виходять з різних точок, 
але зустрічаються в його центрі, так і ми хочемо, щоб усі напрями 
роботи і поглядів у нашому товаристві прямували до однієї мети: 
до висвітлення істини. Шляхом до цього є науковий критицизм 20.

На момент свого заснування Товариство налічувало 58 чле-
нів; через 10 років своєї діяльності, у 1914 році, — вже 120 членів, 
з яких 78 — це львів’яни, 21 — з інших міст Австро-Угорщини, 
16 — з Російської імперії, 2 — з Прусії, 5 — з інших країн. У пер-
шому десятилітті функціонування ПФТ відбулося 150 наукових 
зібрань, отже, в середньому 15 на рік 21. У 20-х і 30-х роках у лоні 

  20 Twardowski K. Przemówienie na otwarciu Polskiego Towarzystwa Filo zo-
ficz nego we Lwowie / K. Twardowski // Przegląd Filo zo ficz ny. — 1904. — 
T. VII/2. — S. 241–242.

  21 Twardowski K. Dziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we 
Lwowie / K. Twardowski // Ruch Filozoficzny. — 1914–1918. — T. IV, № 3. — 
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ПФТ утворилися секції психології, теорії пізнання, методології, 
етики, навчання філософії. Майже в усіх наукових засіданнях то-
вариства брав участь сам Твардовський, який був його незмінним 
головою від заснування аж до своєї смерті у 1938 році. Ця наукова 
формація була своєрідною ареною впливу Твардовського на його 
учнів і місцем, де вони представляли свої власні дослідження і 
міркування. Основну частину засідання ПФТ займала доповідь 
виступаючого, після чого відбувалася дискусія та обговорення 
представленої теми між усіма присутніми, які, між іншим, допус-
калися на засідання ПФТ строго за спеціальними запрошення-
ми. Учні Твардовського становили майже 100% особового скла-
ду товариства, вони також входили до керівного складу ПФТ і 
керували його секціями. Завдяки участі в роботі ПФТ учнями 
Твардовського могли вважатися не тільки філософи, безпосеред-
ні учні професора, а й представники інших наук. До останніх на-
лежали видатні львівські математики Гуґо Штайнгауз і Стефан 
Банах, фізик Зиґмунд Завірський, мікробіолог Людвік Флек, мо-
вознавець Єжи Курилович, класичний філолог Ришард Ганшинєц, 
орієнталіст Станіслав Шаєр і багато інших.

П’ятнадцятого січня 1911 року вийшов перший номер часопи-
су «Ruch Filozoficzny» — офіційного друкованого органу ПФТ, в 
якому публікувалися звіти із засідань і огляди виголошених до-
повідей. У «Ruchu Filozoficznym» значну увагу приділяли також 
польській та закордонній філософській бібліографії і рецензіям 
на нові праці, оскільки Твардовський вважав, що

...Вичерпна і точна бібліографія є одним із найважливіших чинників 
організації наукової роботи... У сфері філософії відсутність точної бі-
бліографії більшою мірою, ніж в інших сферах розумової діяльності, 
стає на перешкоді утриманню неперервності роботи 22.

S. 57–59.
  22 Twardowski K. W sprawie polskiej bibliografii filozoficznej / K. Twardowski // 

Ruch Filozoficzny. — 1914–1918. — T. IV. — S. 93.
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Саме тому «потрібно, щоб кожен автор-філософ присилав до 
редакції „Ruch u Filozofi cznego� по одному примірнику кожної сво-Ruchu Filozofi cznego� по одному примірнику кожної сво- Filozofi cznego� по одному примірнику кожної сво-Filozoficznego� по одному примірнику кожної сво-� по одному примірнику кожної сво-
єї праці». Видавцем і головним редактором часопису був, звичай-
но ж, сам Твардовський; матеріали для публікацій готували його 
учні — члени ПФТ.

Кропітка і систематична робота професора, спрямована на 
виховання компетентних філософів швидко дала свої плоди: у 
Львові навколо Казимежа Твардовського згуртувалася проникну-
та методами і духом його філософії інтелектуальна формація, яка 
й отримала назву «львівської філософської школи», або «школи 
Твардовського». Уперше термін «школа Твардовського» з’явився 
в 1908 році на сторінках варшавського філософського часопису 
«Przegląd Filozoficzny», редактор якого, Владислав Вериго, написав:

На особливу увагу заслуговують наші співробітники у Львові. 
Можна сказати, що вони репрезентують школу Твардовського, 
оскільки переважно є його учнями, школу, яка з часом дає що-
раз то нових працівників на ниві філософії. Зазвичай вони роз-
починають свою літературну діяльність з коротких звітів, потім 
переходять до ширших рефератів і критичних оглядів і, врешті, 
до оригінальних праць 23.

Виразне усвідомлення того, що Твардовський створив навколо 
себе у Львові певну інтелектуальну формацію, філософську шко-
лу, яка в період Другої Речі Посполитої визначила філософське 
обличчя усієї Польщі, мали тоді як польські, так і закордонні фі-
лософи, які стежили за розвитком польської філософії. Зокрема, 
відомий чеський філософ Карел Воровка після свого візиту до 
Польщі у 1925 році писав, що тут

займаються філософією набагато професійніше, ніж у нас в Чехії, 
філософи не втручаються до політичного і релігійного життя, а за-

  23 Przegląd Filozoficzny. — 1908. — R. XI. — S. 4. 
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ймаються детально проблемами досить віддаленими, де без точної 
розумової роботи не можна ступити ні кроку. Польські філософи 
спокійніші, більш космополітичні, ніж наше покоління [...] У всіх 
польських університетах, у Львові, Кракові, Познані і Вільні, при-
свячується увага цим справам. Тут відчувається вплив проф. Твар-
довського, професора Львівського університету, котрий має серед 
професорів польських університетів низку своїх учнів і послідов-
ників [...] 24

Отже, Львів разом із Віднем, Ґрацом, Прагою, Ляйпціґом і 
Вюрц  бур ґом став одним із потужних осередків так званої брен-
та  нів  ської традиції 25 — філософської школи Брентано, і так, за 
сло вами Твардовського,

  24 Vorovka K. Dojmy z Varšavy / K. Vorovka // Ruch Filozofický. — 1925. — R. V. —
S. 169–171. 

  25 Czerny J. Brentanizm i jego recepcja w filozofii europejskiej / J. Czerny. — 
Kato wice, 1987. — S. 150–151.

Твардовський у колі учнів
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Львівський університет став відправною точкою визначеного, наси-
ченого духом Франца Брентано напряму філософського мислення 
в Польщі і я зі справжнім задоволенням можу стверджувати, що з 
того часу увійшло у звичай говорити в цьому сенсі про львівську 
філософську школу 26.

Варто зазначити, що представники львівської школи діяли не 
тільки у сфері філософії і філософських наук (психології, логі-
ки, етики), а й педагогіки, фізики, математики, філології, історії, 
теорії мистецтва, літератури і музики тощо. Ось перелік найві-
доміших з-посеред них: Владислав i Тадеуш Вітвіцькі, Ян Лу ка-
се вич, Ка зи меж  Ай ду ке вич, Сте пан  Ба лей, Та деуш  Че жов-
ський, Херш Бад, Сте фан Бла хов ський, Бро ні слав Бан дров ський, 
Мар’ян Бо ров ський, Ме чи слав Ґем ба ро вич, Ри шард Ган ши нєц, 
Са ло мон Іґель, Ман фред Крідль, Ста ні слав Ка чо ров ський, Юлі-
уш Кляй нер, Люд вік Як са-Би ков ський, Та деуш Ко тар бін ський, 
Ме чи слав Кройц, Ста ні слав Лем піць кий, Єжи Ку ри ло вич, Жиґ-
мунд Лем піць кий, Вла ди слав Шу мов ський, Лео польд Блау штайн, 
Ме чи слав Тре тер, Зиґ мунд За вір ський, Бог дан На вро чинь ський, 
Францішек Смолька, Остап Орт він, Ізи до ра Домб ська, Хе ле-
на Сло нєв ська, Ка зи меж Сос ніць кий. Про значення і вплив львів-
ської філософської школи свідчить той факт, що після відновлення 
поль ської держави в 1918 році усі кафедри філософії і психоло-
гії в усіх тодішніх польських університетах, окрім Краківського 
(Вар шав ський, Ві лен ський, Познанський), були очолені учнями 
Твар дов ського.

Отож, школа Твардовського мала два основні інституційні осе-
ред ки: Львівський університет і Польське філософське товариство 
у Львові. Відповідно генетичний чинник належності до львів сько-
вар шав ської школи, або «інституційний зв’язкок з Твар дов ським», 
полягає в дотриманні двох критеріїв:

  26 Twardowski K. Autobiografia filozoficzna / K. Twardowski // Przegląd Filo zo-
ficzny — Nowa Seria. — 1992. — № 1. — S. 30.
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а) пройдене у Твардовського (чи його учнів) навчання у Львів-
ському університеті;

b) наукова діяльність у Польському філософському товаристві 
у Львові.

Наукова діяльність Степана Олексюка

Степан Олексюк народився 25 серпня 1892 року в селі Поникві 
Бродівського повіту в багатодітній та незаможній селянській 
родині 27. У рідному селі майбутній філософ здобув початко-
ву освіту, навчаючись протягом 1899–1905 рр. в Пониквівській 
початковій школі з польською мовою навчання. Потім було на-
вчання у Бродівській гімназії з німецькою мовою навчання (1905–
1911 рр.) та у Львівській гімназії з українською мовою навчан-
ня (1911–1913 рр.). Незважаючи на постійну матеріальну скруту 
(вже під час навчання у Бродах Олексюк став круглим сиротою) 
та клопоти зі здоров’ям, юнак виявив неабиякі здібності до науки: 
вельми промовистим є той факт, що для того, щоб якось звести 
кінці з кінцями та мати змогу продовжувати навчання (яке в той 
час було платним), він давав приватні уроки своїм менш здібним 
товаришам.

У гімназіях Олексюкові пощастило мати видатних учителів, ві-
домих українських літературознавців Василя Щурата (у Бродах) 
і Михайла Возняка (у Львові). На підставі збереженого в архіві 
Возняка письмового звіту Олексюка з прочитаної літератури під 
назвою «Про роботу над собою» 28 можна дійти висновку про ви-
сокий рівень тогочасної галицької гімназійної освіти взагалі та 

  27 Використано дані з автобіографії Олексюка в «Личное дело временно 
исполняющего обязанности доцента кафедры украинской литературы 
Олексюка (Тудора) Степана Иосифовича» // Архів Львівського націо-
нального університету ім. І. Франка, Фонд Г-119, опис 1, спр. 134. 

  28 Відділ рукописів Львівської національної бібліотеки ім. В. Стефаника, 
Фонд М. Возняка, спр. 769, од. 179.
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про неабияку ерудованість самого Олексюка 
зокрема. Ми хай ло Яцків, Ольга Кобилянська, 
Володимир Винниченко, Михайло  Ко цю-
бин ський, Іван Франко, Богдан Лепкий, Ва-
силь Сте фа ник, Ми кола Євшан — це тільки 
час тина тих авторів, твори яких згадані у зві-
ті. Цікаво, що до оцінки визнаних авторитетів 
української літератури молодий гімназист пі ді-
йшов досить критично і завершив свою роботу 
знаковим підсумком: «Волю чуже, але величне, 
як рідні нісенітниці». Зауважмо також, що зі 

свого навчання у школі та гімназіях Олексюк виніс відмінне знання 
польської, німецької, а також класичних мов (грецької і латини).

Безперечно, саме Щурат і Возняк, буду-
чи випускниками філософського факультету 
Львів ського університету, пробудили у здібно-
го учня потяг до філософії: після закінчення 
гім назійної освіти у 1913 році він вступає на 
медичний факультет Львівського університе-
ту, але вже у другому симестрі переводиться на 
філо соф ський факультет. На той час у Львові 
вже зійшла філософська зірка Твардовського. 
На підставі збережених залікових карт Олек-
сю ка можна детально зреконструювати, які 

саме лекції польського філософа він відвідував під час свого на-
вчання у Львівському університеті:

№  Симестр Заняття Твардовського

1 Літній 1914 Етичний скептицизм

2 Триместр I–II 1923 / 1924 Головні напрями наукової етики 

3 Триместр I–III 1923 / 1924 Вправи з філософії як підготовка 
до семінару з філософії 

Василь Щурат

Михайло Возняк
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4 Триместр I–III 1923 / 1924 Вправи з психології

5 Триместр III 1923 / 1924 Етичний скептицизм

6 Триместр I–II 1924 / 1925 Розвиток грецької філософії

7 Триместр I–III 1924 / 1925 Семінари з філософії

8 Триместр I–III 1924 / 1925 Самостійні роботи 
з експериментальної психології 

9 Триместр III 1924 / 1925 Теорія пізнання

10 Триместр I–II 1925 / 1926 Вступ до психології ч. І

11 Триместр I–II 1925 / 1926 Силогістика ч. І

12 Триместр I–III 1925 / 1926 Семінари з філософії

13 Триместр I–III 1925 / 1926 Самостійні роботи 
з експериментальної психології

14 Триместр III 1925 / 1926 Вступ до психології ч. II

15 Триместр III 1925 / 1926 Силогістика ч. II

Як бачимо, Олексюк не тільки старанно відвідував лекції Твар-
довського з філософії, психології, логіки, етики, а й брав активну 
участь у практичних семінарах професора, які, nota bene, були 
«кузнею» його філософської школи. З цієї «кузні», про що вже 
йшлося у попередньому розділі, вийшло ціле гроно видатних 
філософів — учнів Твардовського, серед яких достатньо назва-
ти, наприклад, Яна Лукасевича, Владислава Вітвіцького, Степана 
Балея, Зиґмунта Завірського, Казимежа Айдукевича, Тадеуша 
Котарбінського, Станіслава Леснєвського, Тадеуша Чежовського, 
Владислава Татаркевича та ін. Із деякими відомими учнями Твар-
дов ського, такими як Леопольд Блауштайн, Мечислав Кройц, Сте-
фан Свєжавський, Ізидора Домбська і Тадеуш Вітвіцький, Олек-
сюк навчався у Львівському університеті одночасно, і, цілком 
ймовірно, підтримував з ними наукові й товариські контакти.
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Окрім лекцій Твардовського, Олексюк відвідував в універси-
теті лекції інших представників Львівської філософської шко-
ли — безпосередніх учнів Твардовського, зокрема Айдукевича 
(«Теорія дедукції Бертрана Рассела», «Методологія», «Логіка», 
«Вправи з логіки») і Кройца («Методи емпіричної психології»). 
Без пе реч но, на світогляд українського філософа вплинули також 
лекції професорів, які репрезентували інші філософські напря-
ми, зокрема неокантіанця Мстислава Вартенберга («Метафізики 
у філософії Нового Часу до Канта», «Стосунок Канта до метафі-
зи ки», «Семінари з філософії», «Основні проблеми філософії пі-
знан ня», «Проблема вільної волі», «Скептицизм і агностицизм 
у філософії», «Про етику Канта», «Душа і тіло», «Кантівська на-
ука про антиномії і паралогізми чистого розуму», «Англійська 
філософія від Бекона до Г’юма») та прихильника феноменоло-
гії, безпосереднього учня Едмунда Гуссерля — Романа Інґардена 
(«Вступ до теорії пізнання», «Основні напрями сучасної теорії 
пізнання», «Філософські вправи на основі праць Рене Декарта», 
«Філософські вправи на основі праць Едмунда Гуссерля»). Суто 
філософські студії Олексюка доповнювало відвідування лекцій з 
нефілософських дисциплін, які тоді читало у Львівському універ-
ситеті ціле сузір’я видатних польських, українських і німецьких 
учених, а саме: Кирило Студинський і Ян Яньов — українська 
література і філологія; Віктор Долмаєр та Еміль Пет цольд — ні-
мецька література; Тадеуш Легр-Сплавінський — польська фі-
ло ло гія; Іларіон Свєнціцький — історія слов’ян ських літера тур; 
Зиґмунт Кукульський і Бо ле слав Мань ков ський — педагогіка; 
Влодзимєж Стожек — математика; Константи Закшев ський — 
фізика; Станіслав Бондзинський — хімія; Юзеф Нус баум-Хі ля-
 ро вич — біологія.

Та все ж загалом можна стверджувати, що університетські 
студії Олексюка пройшли під знаком Твардовського: у 1926 році 
український філософ закінчив університет саме на підставі на-
писаної на семінарах Твар дов сько го праці «Імпресія і ідея у 
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Г’ю ма» 29, про яку, до речі, зна-
ходимо згадку в щоденниках 
за сновника Львівської філо-
софської школи:

23 травня 1926 року, четвер:
Перед обідом вдома я читав се-
мінарну працю Олексюка. 30

Після закінчення універси-
тету Олексюк продовжував 
під  тримувати наукові зв’язки з 
Твар довським, пишучи під його 
ке рів ниц твом докторську дис-
етрацію «Про т. зв. сприй нят-
тє ве су джен ня. До слі  джен  ня з 
психології пізнання». Двад цять 
восьмого черв ня 1932  року 
Олек сюк успішно захистив цю 
дисертацію у Львів  сько му уні-
вер си теті, здобувши таким чи-
ном титул доктора філософії. На цей час Твардовський уже ви-
йшов на пенсію, тому формальним керівником дисертації був 
його учень і зять — професор Айдукевич. Твардовський, однак, 
ві ді гра вав важливу роль у справі захисту дисертації його укра їн-
сько го учня, про що свідчать кілька нотаток у щоденнику профе-
со ра, пов’язаних із цією подією:

19 квітня 1932 року, вівторок:

  29 У тому самому семінарі Твардовського брав участь також Стефан 
Свєжавський, див. його спогади на с. 23. 

  30 Twardowski K. Dzienniki / K. Twardowski. — Część I 1915–1927 / pod red. 
R. Jadczaka. — Warszawa, 1997. — S. 245.

С. Олексюк — випускник 
Львівського університету (1926)
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Прислав мені Казимеж Айдукевич до-
кторську дисертацію Олексюка, мо-
го учня, з проханням переглянути її, 
оскіль ки йдеться про рішення, затвер-
дити чи відхилити цю дисертацію. 31

21 квітня 1932 року, четвер:
Зранку і після обіду я вивчав роботу 
Олексюка. 32

22 квітня 1932 року, п’ятниця:
Вранці я закінчив читання роботи 
Олексюка, після чого по телефону по-
відомив Айдукевичу свою думку. Моя 
і його думка виявилися якнайповніше, 
дивовижно згідними. 33

29 червня 1932 року, середа:
Після обіду був у мене з подякою за пройдене у мене навчання 
Олексюк, який вчора був промований на доктора філософії. Я мав 
цікаву годинну розмову з ним, оскільки Олексюк має комуністичні 
переконання. 34

На окрему увагу заслуговує участь Олексюка в науковій робо-
ті організаційної інституції школи Твардовського — Польського 
філософського товариства у Львові. З 1925 до 1928 року психоло-
гічну секцію товариства очолював майбутній професор Вар шав-
сько го університету, український і польський психолог Сте пан 
Ба лей, котрий активно залучав до її роботи своїх українських 
колег, серед яких і Олексюка. У період з 1927 до 1939 року остан-

  31 Twardowski K. Dzienniki / K. Twardowski. — Część II 1928–1936 / pod red. 
R. Jadczaka. — Warszawa, 1997. — S. 214.

  32 Там само, с. 215.
  33 Там само, с. 215.
  34 Там само, с. 229.

Казимеж Айдукевич 
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ній регулярно виступав на засіданнях товариства з доповідями, 
повний перелік яких наведено далі 35.

1. «Спроба аналізу помилок»: 17 засідання психологічної секції 
ПФТ, 4 червня 1927 року. 36

Дебют Олексюка на засіданнях ПФТ відбувся, судячи з усього, 
не в останню чергу завдяки старанням Балея. Зокрема, у своє-
му листі до голови ПФТ Твардовського, датованому 23 травня 
1927 року, Балей писав:

Дуже прошу, наскільки це тільки можливо, зарезервувати найближ-
чу суботу, тобто 28 травня, для Степана Олексюка, котрий міг би, 
спеціально приїхавши в цей день з Чорткова, виголосити реферат 
на психологічній секції. На жаль на основі переписки з ним я точно 
не знаю, як звучатиме назва реферату. Приблизно це буде: «Участь 
судження в чуттєвих оманах». Мені здається, що панові Професору 
відома ця робота Олексюка. Якщо б цей термін не був можливим, 
то прошу ласкаво повідомити мене таким чином, щоб я міг затри-
мати приїзд референта 37.

І в наступному листі від 30 травня 1927 року:

Пишу в справі засідання секції, про яку пан Професор вже був лас-
кавий розмовляти зі мною по телефону. Пан Олексюк написав мені 
листа, в якому доповідає, що він хотів би на секції говорити не на 
попередньо подану тему, а на тему «Спроба аналізу помилок». Отже, 
якщо б ще була можливою зміна назви в запрошеннях, то дуже про-
шу ласкаво замовити запрошення на доповідь з саме цією темою. 
Оскільки автор порушує там різні філологічні питання, то просить 
мене, щоб я, якщо б це було можливим, запросив на це засідання 

  35 Теми виступів Олексюка наведені на підставі відповідних звітів ПФТ 
публікованих в «Ruchu Filozoficznym» у 1927–1939 роках.

  36 Ruch Filozoficzny. — 1926–1927. — T. Х. — S. 193.
  37 Центральний державний історичний архів у Львові, Фонд 712, опис 1, 

од. 9., С. 25–26. 
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секції панів професорів Легр-Сплавіньського і Яньова. З огляду на 
це смію також просити ласкаво замовити висилку запрошень також 
цим двом особам 38.

У підсумку доповідь Олексюка відбулася 4 червня; у цей день 
Твардовський занотував у своєму щоденнику:

4 червня 1927 року, субота:
Після обіду був семінар, потім — психологічна секція з доповіддю 
Степана Олексюка на тему психологічного аналізу помилок, зро-
блених учнями І-го класу гімназії в письмових завданнях. Цікаво 
опрацьована річ 39.

2. «Причинки до аналізу оман»: 22 засідання психологічної 
секції ПФТ, 2 червня 1928 року 40. Про присутність голови ПФТ 
на цьому засіданні маємо певність на підставі запису в його 
щоденниках:

2 червня 1928 року, субота:
Ввечері була психологічна секція з доповіддю Олексюка «Причинки 
до аналізу оман» 41.

3. «Про предмет так званого сприйняттєвого судження»: 64 за-
сідання секції теорії пізнання ПФТ, 24 жовтня 1931 року 42.

  38 Центральний державний історичний архів у Львові, Фонд 712, опис 1, 
од. 9., С. 27–28.

  39 Twardowski K. Dzienniki / K. Twardowski. — Część I 1915–1927 / pod red. 
R. Jadczaka. — Warszawa, 1997. — S. 311. 

  40 Ruch Filozoficzny. — 1928–1929. — T. ХІ. — S. 172.
  41 Twardowski K. Dzienniki / K. Twardowski. — Część II 1928–1936 / pod red. 

R. Jadczaka. — Warszawa, 1997. — S. 28. 
  42 Ruch Filozoficzny. — 1930–1931. — T. ХІІ. — S. 126.
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4. «Зауваження до роботи доктора Т. Вітвіцького під назвою 
«Про відношення змісту до предмету уявлень»» (частина перша): 
65 засідання секції теорії пізнання ПФТ, 16 квітня 1932 року 43.

5. «Зауваження до роботи доктора Т. Вітвіцького під назвою 
«Про відношення змісту до предмету уявлень»» (частина друга): 
66 засідання секції теорії пізнання ПФТ, 23 квітня 1932 року 44.

6. «Діалектичний матеріалізм»: 318 пленарне наукове засідання 
ПФТ, 14 травня 1932 року (в дискусії брали слово К. Айдуке вич, 
Т. Віт віцький і доповідач) 45.

7. «Історичний матеріалізм»: 319 пленарне наукове засідання 
ПФТ, 21 травня 1932 року 46.

8. «В пошуках об’єктивних відповідників наших почувань. На 
другому плані доповіді доктора Т. Вітвіцького «Про пізнаннєве 
значення почувань» i праця доктора С. Іґеля «З філософії віталь-
ного досвіду»: 105 засідання секції теорії пізнання ПФТ, 13 травня 
1939 року (це було передостаннє в історії ПФТ засідання секції 
теорії пізнання) 47.

  43 Ruch Filozoficzny. — 1932–1936. — T. ХІІІ. — S. 43.
  44 Там само.
  45 Там само, с. 41.
  46 Там само.
  47 Ruch Filozoficzny. — 1939. — T. ХV. — S. 155.

Запрошення Олексюка на засідання Польського філософського товариства (1932)
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Зі щоденників Твардовського також дізнаємося, що ініціато-
ром організації засідань ПФТ з доповідями Олексюка 6) і 7) був 
Айдукевич:

7 квітня 1932 року, четвер:
Айдукевич розповів мені про свій намір попросити Олексюка (мого 
учня, який знаходиться в процесі підготовки до екзаменів) виголо-
сити дві доповіді, одну про діалектичний матеріалізм, другу — про 
стан філософії в сучасній Росії. Він думав про організацію тих до-
повідей приватно, для грона запрошених осіб — оскільки побою-
вався, щоб на доступне для «гостей» засідання Товариства не по-
трапили небажані елементи, які могли б організувати позитивну чи 
негативну демонстрацію. Я порадив, однак, провести ці засідання 
як засідання Товариства, але не подавати про них повідомлень до 
газет, а обмежитися до розсилки запрошень членам Товариства. 
Здається, що так і станеться 48.

22 травня 1932 року, неділя:
Прийшла Слонєвська — розповідала мені про вчорашнє засідан-
ня ПФТ, на якому доповідь про історичний матеріалізм мав Степан 
Олексюк. Слонєвська мені казала, а перед тим ще те саме по теле-
фону казав мені Айдукевич, що Інґарден і Кройц висловили своє 
незадоволення, що в Товаристві читаються «такі доповіді» — до-
повіді нібито агітаційного характеру. Ймовірно вони також мали 
на увазі доповідь того самого доповідача тиждень тому під назвою 
«Діалектичний матеріалізм». Наскільки мене запевнив Айдукевич, 
а також Слонєвська, а пізніше ще Домбська, доповідь була зовсім 
не агітаційною 49.

Після закінчення університету Олексюк у 1926–1927 роках пра-
цював учителем української мови в приватній українській гімназії 
в Чорткові. У 1932 році він переїхав до Золочева, де сконцентру-

  48 K. Twardowski. Dzienniki / K. Twardowski. — Część II 1928–1936 / pod red. 
R. Jadczaka. — Warszawa, 1997. — S. 212. 

  49 Twardowski K. Dzienniki / K. Twardowski. — Część II 1928–1936 / pod red. 
R. Jadczaka. — Warszawa, 1997. — S. 222. 
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вався переважно на літератур-
ній діяльності. Повернувся до 
Львова у 1939 ро ці, з 1940 року 
працював доцентом кафедри 
теорії лі те ра тури Львівського 
університету. Загинув 22 черв-
ня 1941 року, в перший день 
бомбардування Львова гітле-
рівськими військами.

Підсумки

Повернімося тепер до питання 
про біографічну верифікацію 
відповідності Олексюка крите-
ріям часового, географічного і 
генетичного чинника належ-
ності до львівсько-варшавської 
школи. Нагадаю, що цими кри-
теріями є:

1) критерій часового чинника: кінець ХІХ століття — кінець 
тридцятих років ХХ століття;

2) критерій географічного чинника: Львів або Варшава;
3) критерії генетичного чинника: а) пройдене у Твардовського 

(чи його учнів) навчання у Львівському університеті; b) на-b) на-) на-
укова діяльність у Польському філософському товаристві у 
Львові.

З наукової біографії Олексюка неважко дійти висновку, що 
український філософ відповідає всім визначеним критеріям біо-
графічної верифікації входження у сферу денотації (збору усіх 
десигнатів) назви «учень Твардовського».

Пам’ятна дошка на місці загибелі 
(Львів, вул. Дорошенка)
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ФІЛОСОФСЬКА ВЕРИФІКАЦІЯ

Перш ніж приступити до безпосереднього розгляду філософ-
ської творчості Степана Олексюка ми повинні визначити крите-
рії мериторичного чинника належності до львівсько-варшавської 
школи («ідейного зв’язку з Твардовським»), під кутом зору яких 
слід її розглядати й оцінювати. Такими критеріями, безперечно, є 
теоретичні і методологічні ознаки школи. Проте визначення цих 
ознак є досить проблематичним, оскільки, незважаючи на велику 
кількість і розмаїття досліджень (передусім у Польщі), жодному 
автору не вдалося розкрити спільний ідейний знаменник дороб-
ку львівсько-варшавської школи, завдяки якому вона може бути 
потрактована як певна інтелектуальна єдність. З іншого боку, без 
віднайдення цього спільного знаменника нам не вдасться належ-
ним чином проаналізувати філософську творчість Олексюка з 
перспективи мериторичного чинника їх приналежності до шко-
ли Казимежа Твардовського, а, отже, й довести основну гіпоте-
зу дослідження, яка полягає в ствердженні тези «Степан Олек-
сюк — учень Казимежа Твардовського». З огляду на це вважаю за 
необхідне піти іншим, ніж польські дослідники, шляхом, а саме 
спробувати розглянути львівську філософську школу ізольовано 
від варшавської і подивитися, чи не вдасться віднайти її власного 
ідейного стрижня. Спосіб, яким повинен бути проведений поді-
бний аналіз, частково підказали нам попередні побічні резуль-
тати, а саме ствердження того факту, що львівську школу Твар-
довського, по суті, можна вважати складовою частиною, філією 
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віденської філософської школи Франца Брентано (подібно як фі-
ліями віденської школи вважають празьку (Стефан Вітасек, Алоїз 
Хьофлер, Томаш Масарик), ґрацьку (Алексіус Майнонґ), вюрц-
бурзьку (Карл Штумпф) та ляйпціґську (Теодор Ліппс) школи 50). 
Беручи до уваги цю обставину, вважаю за потрібне висунути таку 
гіпотезу: львівській філософській школі були притаманні власні 
методологічні і теоретичні ознаки, корені яких належить шукати 
у Відні, у філософії Брентано. Підтвердження цієї гіпотези ви-
магає від нас розгляду і порівняння загальних філософських орі-
єнтацій Брентано і Твардовського. Для цього необхідно зробити 
такі кроки:

1) виділити конститутивні елементи філософії Брентано;
2) виділити конститутивні елементи філософії Твардовського;
3) порівнявши результати (1) і (2), виявити їхні спільні елемен-

ти, сума яких і буде шуканим нами ідейним стрижнем школи 
Твар довського, що лежить в основі мериторичного чинника 
на лежності до неї того чи іншого філософа, в даному випад-
ку Олексюка.

Конститутивні елементи філософії Франца Брентано

Оскільки філософія Брентано достатньо добре описана і вивчена 
у світовій філософській літературі 51, ми не будемо тут детально 
її висвітлювати, тим більше, що це не входить до безпосередньо-

  50 Див. Czerny J. Brentanizm i jego recepcja w filozofii europejskiej / J. Czerny. — 
Katowice, 1987. До цих центрів брентанівської філософської традиції 
можна б ще додати Чернівці, де в університеті у 1875–1897 рр. викладав 
філософію один з учнів Брентано, Антон Марті.

  51 Див. Smith B. Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano / B. Smith. —
Illinois, 1994; The Cambridge Companion to Brentano / ed. D. Jacquette. — 
Cambridge, 2004; The School of Franz Brentano  / ed. L. Albertazzi, M. Li-
bar di, R. Poli. — Kluwer, Dordrecht, 1996; Tanasescu I. The School of Bren-
ta no and Husserlian Phenomenology / I. Tanasescu, V. Popescu // Studia 
Phae no me no lo gi ca. — 2003. — Vol. III, № 1–2; Rollinger Robin D. Austrian 
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го завдання і проблематики 
нашого дослідження. Нас на-
томість цікавитиме знаходжен-
ня відповіді на питання: які 
саме філософські ідеї Брента-
но кристалізувалися в набір 
теоретичних і методологічних 
ознак його школи. Необхідним 
для цього буде розгляд осно-
вної праці австрійського філо-
софа — «Психології з емпірич-
ної точки зору» (1874) 52.

Аналіз понять

В умовах кризи, в якій опини-
лася філософія кінця ХІХ сто-
ліття, Брентано бачив своє 
завдання передусім у віднай-
денні її властивої основи та 
методу. Австрійський філософ був переконаний, що філософія 
як «королева наук» повинна сама послуговуватися точним на-
уковим методом. У проникнутій духом сцієнтизму другій по-
ловині ХІХ століття це фактично означало, що метод філософії 
повинен бути аналогічним до методу природничих наук. Саме 
із застосуванням цього методу у філософії Брентано пов’язував 
такі великі надії на відродження останньої. Однак який сенс 
Брентано відводив цьому методу, в чому вбачав його істотні для 
філософії складові? На ранньому етапі своєї філософської твор-

Phe no me no logy: Brentano, Meinong, Husserl, and Others on Mind and Ob-
ject / Ro bin D. Rollinger. — Frankfurt am Main: Ontos-Verlag, 2008.

  52 Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu widzenia / F. Brentano. — 
Warszawa, 1999.

Франц Брентано
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чості він бачив суть цього методу в індукції, однак пізніше змі-
нив думку, пов’язуючи метод філософського пізнання передусім 
з аналізом понять. В опозиції до Канта, австрійський філософ 
трактував аналіз понять як важливий засіб розширення знання, 
а не тільки його пояснення чи уточнення. Поняття ж, які мають 
стати предметом аналізу, слід черпати з досвіду. Отож, роль до-
свіду у філософському пізнанні, за Брентано, така: досвід є пе-
редусім джерелом понять, які досліджує філософія, а не основою 
для усіх її тверджень. Це твердження привело його до форму-
вання концепції дескриптивної психології як основи філософії.

Філософія, за Брентано, складається з п’яти окремих наукових 
дисциплін, двох теоретичних (метафізика і психологія) і трьох 
практичних (естетика, логіка та етика). У чому ж тоді полягає єд-
ність філософії? Відповідь Брентано: єдність філософії полягає в 
тому, що одна з її складових, а саме психологія, відіграє роль її ядра, 
а всі інші частини в той чи інший спосіб до цього ядра прив’язані. 
Центральна позиція психології серед філософських дисциплін 
була для Брентано такою важливою ще й тому, що вона гарантува-
ла не тільки єдність, а й науковість філософії, адже саме тверджен-
ня психології здобуваються істинно науковим методом — аналі-
зом понять. Таку психологію, як науку про психічні феномени, яка 
опирається на аналізі понять, Брентано називає феноменологією, 
психоґнозією, або дескриптивною психологією. Її він протиставив 
генетичній психології, яка опирається на індукцію.

Завдання дескриптивної психології такі:
1) по-перше, визначення спільних властивостей усіх психіч-

них явищ (на відміну від фізичних явищ);
2) по-друге, на основі цих властивостей визначення основних 

класів, в які можна погрупувати психічні феномени;
3) по-третє, відтворення первинних елементів, які лежать в 

основі складніших психічних феноменів;
4) по-четверте, виявлення законів послідовностей, за якими 

відбуваються зазначені явища.
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Інтроспекціонізм

Свої завдання дескриптивна психологія повинна реалізовувати 
за допомогою властивих для неї пізнаннєвих засобів. Брентано 
у зв’язку цим пише у своїй «Психології з емпіричної точки зору»:

Основою психології, так само як природознавства, є сприйняття 
і досвід. Її джерелом при цьому стає передусім внутрішнє сприйнят-
тя власних психічних феноменів. Про те, чим є уявлення, судження, 
радість чи смуток, хіть і нехіть, надія і непевність, відвага і боязнь 
ми ніколи б не дізналися, якби внутрішнє сприйняття не виявляло 
нам ці переживання у вигляді наших власних феноменів. 53

Брентано доводив, що «внутрішнє сприйняття» є безпомил-
ковим тому, що в ньому психічний акт спрямований сам на себе, 
внаслідок чого воно переживається безпосередньо — його не опо-
середковують жодні проміжні ланки, з якими ми маємо справу, 
наприклад, у разі зовнішнього сприйняття:

Скільки разів певний психічний акт є предметом супроводжуючого 
його внутрішнього пізнання, стільки разів, окрім свого віднесення 
до певного первинного об’єкта, він також містить в цілості сам себе, 
як щось, що є в ньому уявлюване і пізнаване. Тільки завдяки цьому 
є можливою надійність і безпосередня очевидність внутрішнього 
сприйняття 54.

Як бачимо, безпосередність у цьому разі тісно пов’язана з оче-
видністю. Тому інтроспекція в розумінні Брентано була тісно 
пов’язана з евіденційною теорією істини. Так, саме в інтроспекції 
верифікується очевидність, а отже, й істинність суджень та емо-
цій но-во лі тив них психічних актів, оскільки феномени внутріш-

  53 Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu widzenia / F. Brentano. — 
Warszawa, 1997. — S. 42.

  54 Там само, с. 200.
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нього сприйняття є істинними самі в собі. Очевидність, з якою ми 
їх сприймаємо, свідчить про те, що якими вони нам являються, 
таки вони і є в дійсності 55. Ця очевидність як критерій істини 
означає те, що, видаючи якесь судження, яке визнає існування да-
ного предмета, тим самим стверджується його існування. Подібно 
й щодо емоційно-волітивних психічних актів: сприйнята у внут-
ріш ньому досвіді слушність веде нас до певності, що предмет цьо-
го акту є слушним.

Чи є якась специфіка суто брентанівськго розуміння інтрос-
пекції? Адже відомо, що звернення до «внутрішнього досвіду» як 
методу філософії і надання йому очевидної переваги перед «зо-
внішнім досвідом» не було нічим новим: обґрунтування цього ме-
тоду відігравало провідну роль, зокрема у філософії Рене Декарта, 
Джона Локка, Девіда Г’юма. Брентано, однак, був свідомий того, 
що інтроспекція у розумінні традиційної філософії не дотягує до 
розряду наукового методу. На її суттєві недоліки звернув увагу ще 
Імануїл Кант, говорячи про необ’єктивність отриманого шляхом 
інтроспекції знання: неможливо спостерігати власні ментальні 
стани, тим самим не впливаючи на них; отже, кожна спроба ін-
троспекції з необхідністю змінює підданий досліду факт свідо-
мості. Ще радикальніший закид проти інтроспективного методу 
виразив позитивіст Огюст Конт:

Мисляча свідомість не може розділитися надвоє, тобто бути одно-
часно кимось, хто розумує, і кимось, хто спостерігає за розумуючою 
свідомістю. Оскільки суб’єкт і об’єкт спостереження є в цьому ви-
падку ідентичні, то як взагалі можна говорити про інтроспекцію? 56

Аргумент Конта розкривав певну внутрішню логічну супереч-
ність самого поняття інтроспекції: а й справді, як можна говорити 

  55 Брентано був прихильником евіденційної теорії істини. 
  56 Comte A. Wykład filozofii pozytywnej / А. Comte // B. Skarga. Comte. — 

Warszawa, 1977. — S. 155–156.
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про якесь спостереження у разі, коли відсутні окремі суб’єкт і 
об’єкт цього спостереження?

Брентано, однак, знаходить оригінальний спосіб обґрунтуван-
ня інтроспекції як наукового методу. Основна теза цього обґрун-
тування звучить так: інтроспекція полягає не у спостереженні 
внутрішніх психічних явищ, а в їх сприйнятті. У цьому власне 
проявляється різниця між сприйняттям фізичних і психічних 
явищ: якщо для реєстрації зовнішніх (фізичних) явищ необхід-
ним є звернення на них усієї уваги суб’єкта, то внутрішні явища 
завжди схоплюються, згідно з Брентано, якби «мимохідь», «краєм 
[інтроспекційного] ока», основну увагу при цьому концентруючи 
на їх зовнішні предмети 57.

Інтенціоналізм

Наукова кар’єра поняття інтенціональності в сучасній європей-
ській філософській думці започаткована 1874 роком, коли ви-
йшла у світ «Психологія з емпіричної точки зору» Брентано. Саме 
в ній учений проголосив тезу, яка стала теоретичним ядром його 
філософії:

Кожен психічний феномен характеризується тим, що середньо-
вічні схоласти називали інтенціональною (або теж ментальною) 
інекзистенцією певного предмета, і що ми б назвали віднесенням 
до певного змісту, скерованістю на певний об’єкт (під яким не слід 
розуміти щось реальне) чи іманентною предметністю. Кожен пси-
хічний феномен містить щось як об’єкт, щоправда кожен в інший 
спосіб. В уявленні щось є уявлене, в судженні — стверджене або 
заперечене, в любові люблене, в ненависті ненавиджене, в жаданні 
жадане і т. д... Жоден фізичний феномен не характеризується нічим 
подібним; тому психічні феномени ми можемо здефініювати як фе-
номени, які інтенціонально містять в собі певний предмет 58.

  57 Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu widzenia / F. Brentano. — 
Warszawa, 1997. — S. 42–43.

  58 Там само, 126–127.
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Отже, бачимо, що поняття інтенціональності було викорис-
та не Брентано з метою обґрунтування якісної різниці між пси-
хічними та фізичними явищами: інтенціональність — це ха-
рактерна ознака усіх психічних феноменів, яка не притаманна 
фе но менам фізичним; інтенціональне віднесення є притаманним 
усім психічним явищам і лише їм, є їх спільною і специфічною 
властивістю.

Варто також взяти до відома, що теорія інтенціональності 
Брентано нерозривно пов’язана з його іманентичним розумінням 
свідомості. Іманентизм Брентано проявився, зокрема, у тенденції 
замкнути свідомість у сфері її внутрішніх змістів. Зокрема, у наве-
деному фрагменті, де Брентано вперше вказує на інтенціональність 
як специфічну властивість психічних явищ, він, послуговуючись 
терміном схоластів і приєднуючись до їх погляду, говорить про 
«інтенціональну чи ментальну інекзистенцію» предмета психіч-
ного явища в самому цьому явищі 59; після цього вже, безперечно, 
як свою власну він вводить ідею «іманентної предметності» усіх 
таких явищ. Це останнє формулювання, взяте саме по собі, можна 
б розуміти двояко: не обов’язково як визначення тієї властивості 
психічних явищ, котра полягає в їх віднесенні себе до чогось іма-
нентного, а й як визначення іманентної їм властивості, яка поля-
гає у віднесенні себе взагалі до чогось. Однак згадана «ментальна 
інекзистенція» не залишає під цим кутом зору жодних сумнівів: 
«in-exsistentia», тобто існування «в чомусь», а в цьому разі — в сві-
домості, in mente. У зв’язку з цим «предметне віднесення» акту 
свідомості слід би розуміти як його віднесення себе до чогось, що 
є йому певним чином «власно» іманентне, якось до нього належить 
чи в ньому міститься. Додатковою підставою такої інтерпретації 

  59 Ідея інтенціональності актів свідомості у вигляді поняття «менталь-
ної інекзистенції» виступала раніше у філософії Філона Алек сан дрій-
сько го, Ав гус ти на Блаженного, Ансельма Кентерберійського та Томи 
Ак він ського. 
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є той факт, що Брентано в одному значенні з іманентними «пред-
метами» психічних актів говорить також про їх «зміст».

 Такий підхід до розуміння природи психічних феноменів во-
чевидь сягає своїм корінням до філософії Арістотеля, який у пра-
ці «Про душу» писав:

Певним чином душа є все суще (існуюче). Справді, все суще — це 
або те, що сприймається відчуттями, або те, що осягається розумом, 
знання ж є в певному сенсі тим, що пізнається, а відчуття — тим, 
що відчувається. Але в якому сенсі — це потрібно з’ясувати. Отже, 
потенційні знання і відчуття стосуються потенційних предметів, а 
дійсні знання і відчуття — дійсних предметів. Здатність відчуття і 
пізнавальна здатність душі є потенційно тотожні цим предметам, 
перша — тому, що відчувається, друга — тому, що пізнається. Душа 
з необхідністю повинна бути або цими предметами, або їх форма-
ми; однак самими предметами вона не може бути: адже в душі зна-
ходиться не камінь, а його форма. Отож, душа є немовби рукою: як 
рука є знаряддям знарядь, так і розум — формою форм, а відчут-
тя — формою того, що відчувається 60.

Отже, за Арістотелем, те, що сприймається, існує як таке, що 
сприймається, в сприймаючому суб’єкті; розум же (свідомість) 
приймає те, що було сприйняте без матерії (нематеріальний ро-
зум (свідомість) підлягає «формуванню» в процесі пізнання або 
сприйняття через форму, яка знаходиться в предметі пізнання чи 
сприйняття). Тому те, що пізнається, існує в пізнаючій свідомос-
ті. Неважко побачити, що саме цей момент і був відображений 
у твердженні Брентано: «предмет міститься в свідомості». Отже, 
саме арістотелівська теорія пізнання може вважатися основою 
теорії інтенціональності Брентано.

Слід зазначити, що саме іманентизм Брентано приховував у 
собі найбільше проблем і спричинився до виникнення чималих 
розбіжностей в інтерпретації учнями філософа його теорії інтен-

  60 Аристотель Сочинения / Аристотель. — Т. 1. — М., 1975. — С. 439–440. 
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ціональності (подекуди ці розбіжності вже виступали й у само-
го Брентано). Зокрема, іманентичне розуміння свідомості як за-
мкнутої в собі сфери створювало чималі труднощі для пояснення, 
яким саме способом завдяки нашим психічним актам ми отриму-
ємо доступ до світу трансцендентальних (реальних) речей. А втім 
теза Брентано про інтенціональність актів свідомості і пов’язана 
з нею методологія філософських досліджень стали вихідною точ-
кою для численних теорій згуртованих навколо нього філософів 
(Твардовський, Майнонґ, Гуссерль, Марті, Штумпф, Еренфельс, 
Крайбіґ, Краус та ін.) і взагалі дали початок аналітичній філософії 
та феноменології (остання сформувалася у вигляді аналітичного 
зрозуміння апріоричної суті самої інтенціональності).

Класифікація психічних явищ

Основою проведення класифікації психічних явищ для Брентано 
став специфічний спосіб інтенціонального віднесення кожного 
з них. Останній, як критерій розрізнення видів психічних фе-
номенів очевидно знову ж таки був застосований Брентано під 
впливом Арістотеля, який саме на цій основі провів поділ психіч-
них феноменів на мислення і пожадання. Зокрема за Арістотелем, 
психічні акти мислення і пожадання скеровані на ті самі предме-
ти, але іншим способом 61. Аргументація Брентано у виборі осно-
ви для проведення класифікації психічних феноменів є такою:

Психічні феномени нічим так виразно не різняться від усіх фізич-
них феноменів, як тим, що вони містять в собі щось як свій предмет. 
Отже, є річчю зовсім природною, що найглибші різниці в способі, 
яким щось становить їх предмет, творять далі найважливіші різниці 
між класами самих цих феноменів 62.

  61 Див. Аристотель О душе / Аристотель Сочинения. — Т. 1. — М., 1975.
  62 Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu widzenia / F. Brentano. — 

Warszawa, 1999. — S. 289. 
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Казимеж Твардовський у свої праці «Про зміст і предмет уяв-
лень» (1894) виразив цей принцип Брентано таким чином:

Тим, що відрізняє уявлення від суджень і що їх конституює як чітко 
розмежовані класи психічних явищ, є окремий вид інтенціональ-
ного віднесення до предмета. У чому саме полягає це віднесення, 
описати неможливо, але можна його зробити виразнішим за допо-
могою вказання на те, що забезпечує внутрішній досвід. А тоді ціл-
ком зрозумілою стає різниця між способами, якими психічний акт 
може відноситися до свого предмета. Адже цілком зрозуміло, що 
кожного разу має місце інше віднесення, залежно від того, чи хтось 
собі тільки щось уявляє, чи теж його стверджує чи заперечує 63.

Детальному обговоренню класифікації психічних явищ Брен-
тано присвятив 5 і 6 розділи «Психології з емпіричної точки 
зору» 64, де на основі окремих інтенціональних віднесень виділив 
три класи елементів, які вичерпують собою усі можливі психічні 
явища.

1 ..Уявлення .
Уявлення — це даність предмета у свідомості. Про нього го-

воримо, коли щось нам з’являється, коли ми щось чуємо, бачимо 
чи коли у фантазії уявляємо собі певний предмет, наприклад зо-
лоту гору. Суб’єкт не займає щодо предмета жодної позиції, тобто 
ані стверджує його, ані заперечує, ані оцінює, ані не оцінює і т.д. 
Уявлення у свою чергу поділяють на:

а) зовнішні (наприклад уявлення кольору і звуку) і внутрішні 
(наприклад уявлення бачення і слухання);

  63 Twardowski К. O treści i przemiocie przedstawień // К. Twardowski. Wybrane 
pisma filozoficzne / К. Twardowski. — Warszawa, 1965. — S. 5.

  64 Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu widzenia / F. Brentano. — 
Warszawa, 1999. — S. 259–295.
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b) наочні і поняттєві (цей поділ відповідає проведеному Ка-
зи ме жем Твардовським розрізненню образів і понять 65 та 
проведеному Гуссерлем розрізненню наповненої та сигні-
тивної (порожньої) інтенції 66. За Твардовським, образи — 
це конкретні, наочні уявлення, а поняття — абстрактні уяв-
лення. За Гуссерлем, про наповнену інтенцію ми говоримо 
тоді, коли предмет стоїть перед свідомістю в чуттєвому до-
свіді у різних іпостасях, в пам’яті як пригаданий, в уяві — як 
уявлений. Натомість предмет даний сигнітивно — це пред-
мет тільки помислений. Наприклад, ми мислимо про колір 
як такий чи звук як такий в протилежності до конкретної 
якості або конкретного звуку чи кольору);

c) прості і складні; просте уявлення — це уявлення (презен-
та ція) первинних чуттєвих даних, наприклад червіні. На то-
мість складне уявлення — це, наприклад, уявлення пейзажу 
чи комбінації різнокольорових квадратів.

Як бачимо, до класу уявлень входять не тільки конкретні, на-
очні уявлення, надані нам відчуттями, а й ненаочні, тобто поняття 
(або, висловлюючись термінологією Декарта та Г’юма, — ідеї).

2 ..Судження .
До класу суджень відносять психічні явища, в яких щось ствер-

джується як існуюче чи заперечується як неіснуюче. Їх у свою 
чергу поділяють на:

а) прості судження — ці судження, за Брентано, складаються 
з уявлення, до якого долучається інтенціональне віднесення 
ствердження або заперечення. Наприклад, хтось висловлює 
судження, що існують планети, або є переконаним, що зо-
лота гора не існує;

  65 Twardowski К. Wyobrażenia i pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-Twardowski К. Wyobrażenia i pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo- К. Wyobrażenia i pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-Wyobrażenia i pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-żenia i pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-enia i pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo- i pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-i pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo- pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-pojęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-ęcia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-cia // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo- // Twardowski K. Wybrane pisma fi lo-Twardowski K. Wybrane pisma fi lo- K. Wybrane pisma fi lo-K. Wybrane pisma fi lo-. Wybrane pisma fi lo-Wybrane pisma fi lo- pisma fi lo-pisma fi lo- fi lo-filo-
zoficzne. — Warszawa, 1965.

  66 Husserl E. Badania logiczne / E. Husserl. — Warszawa, 2000. — 318 s.
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b) подвійні судження — це судження, предмет яких є ствер-) подвійні судження — це судження, предмет яких є ствер-
дженим і, окрім того, до нього додаються або забирають-
ся певні ознаки. У таких судженнях, отже, не тільки щось 
стверджується, а й щось приписується чи забирається цьо-
му «щось», тобто предмету уявлення. Ствердження чи запе-
речення може в таких випадках супроводжуватися ще одні-
єю з двох додаткових операцій: перше ще щось підтверджує 
про вже визнаний зміст; друге у вже визнаному змісті щось 
заперечує. Отже, маємо два можливі види змісту судження: 
стверджений і заперечений, котрим у подвійних судженнях 
ще щось можна приписати або забрати. Наприклад, у про-
стому судженні «Існує Львівська політехніка» його доповне-
ння може щось визнати, наприклад «і вона є найкращим 
вищим навчальним закладом у Львові», або ж, навпаки, — 
заперечити: «але вона не є найкращим вищим навчальним 
закладом у Львові».

Спільною рисою усіх суджень є те, що усі вони є ствердженням 
або запереченням існування предмета уявлення, тобто є екзистен-
ційними судженнями.

3 ..Емоції .
До класу емоцій належать почування та акти волі, починаючи 

від збуджених самою думкою прихильності чи нехіті і закінчу-
ючи обґрунтованими судженнями (переконаннями) — радістю 
чи сумом, а також складними психічними актами вибору мети і 
засобів. Основним інтенціональним віднесенням щодо емоцій є 
«люблення» або «ненавидження», іншими словами — вподобання 
або нехіть. Це віднесення долучається до уявленого предмета, за-
звичай до предмета позитивного екзистенційного судження.

Бачимо, що як у класі суджень, так і в класі емоцій предмет 
дається двома способами: по-перше, як предмет уявлення і, по-
друге, як предмет позитивного або негативного настановлен-
ня. Отже, в класах суджень і емоцій інтенціональне віднесення 
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може мати протилежний характер: у разі суджень маємо справу 
зі ствердженням або запереченням, а у разі емоцій — з «люблен-
ням» або «ненавидженням», вподобанням або нехіттю. З цього 
Брентано дійшов висновку, що тільки судженням і вчинкам (як 
базованим на почуваннях і актах волі) є притаманною харак-
теристика слушності або неслушності: судження можуть бути 
або істинні, або хибні, вчинки — або добрі або погані. Характер 
слушності суджень і емоцій, за Брентано, ґрунтуєтьсья на спо-
стереженні їх очевидності у нашому внутрішньому досвіді. Ця 
очевидність як критерій істини означає, що видаючи якесь су-
дження, що стверджує існування певного предмета, ми фактично 
підтверджуємо його дійсне існування. Отож, щодо актів судження 
саме спостереження у внутрішньому досвіді їх слушності веде нас 
до певності, що вони є істиними, а щодо емоційних актів — що 
вони є добрими. Ця характеритика, однак, не є притаманною уяв-
ленням; в цьому пункті знову вбачаємо джерело брентанівської 
філософії у праці Арістотеля «Про душу»: «Уявлення ж є дещо 
інше ніж ствердження чи заперечення. Адже істинне і хибне є 
поєднанням думок» 67.

Істина судження є об’єктивною основою логіки, натомість 
пред мет на обґрунтованість емоцій і волі слугує основою для ети-
ки. От же, трьом класам психічних явищ, за Брентано, відповіда-
ють три практичні філософські дисципліни, науки, предметом 
ви вчен ня яких ці класи є, а саме:

1. уявлення — естетика;
2. судження — логіка;
3. емоції — етика.
На основі проведеної Брентано класифікації психічних явищ 

можна також дійти висновку, що перший клас, клас уявлень, віді-
грає у цій системі фундаментальну роль стосовно інших класів 

  67 Аристотель О душе // Аристотель Сочинения. — Т. 1. — М., 1975. — С. 440.
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психічних явищ, адже саме уявлення забезпечують для інших 
видів пізнавальних актів їхній предмет. Брентано у зв’язку з цим 
пише:

Саме уявлення становить основу не тільки судження, а й жадання, 
як теж і кожного іншого психічного акту. Ніщо не може стати пред-
метом судження, ані теж предметом жадання, надії чи непевності, 
якщо воно не буде уявлене 68.

Цей принцип, знову ж таки, знаходимо і в Арістотеля:

Коли споглядають розумом, необхідно, щоб водночас споглядали 
в уявленнях — це немовби предмети відчуття (aisthemata), тільки 
без матерії 69.

Предмет уявлення виконує тут роль цілі, навколо якої групу-
ються психічні акти різного типу (уявлення, судження, емоції), і 
водночас є чинником, який забезпечує єдність свідомості пред-
мету. З іншого боку, уявлення майже ніколи не виступають окре-
мо, самотійно, а переважно в парі із судженнями та емоціями.

Узагальнення розглянутих нами конститутивних елемен-
тів філософії Брентано може бути таким: філософія може до-
сягти рівня надійного знання, тобто бути наукою, коли на-
лежним чином поєднає емпіричні методи з логічним аналізом. 
Найважливішим методологічним елементом, як ми вже побачи-
ли, при цьому є саме внутрішнє (іманентне) спостереження — 
інтроспекція. Виявлені у ньому психічні явища слід описати, 
точно і детально розрізнити їх види, елементи, з яких вони скла-
даються, та необхідні зв’язки між ними. Отож, основна функція 

  68 Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu wudzenia / F. Brentano. — 
Warszawa, 1997. — S. 114.

  69 Аристотель О душе // Аристотель Сочинения. — Т. 1. — М., 1975. — S. 440. 
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інтроспекції як засобу пізнання дескриптивної психології поля-
гає в наданні емпіричної основи для філософії та філософських 
дисциплін. Така позиція Брентано спричинилася до того, що в 
його школі властивим предметом філософського дослідження 
стала сфера психічних явищ. Саме в ній брентанівська філософ-
ська традиція шукала вирішення найважливіших філософських 
проблем: основ логіки і досвіду, обґрунтування поняття очевид-
ного судження і, зрештою, самого поняття істини. У цьому по-
лягала суть «психологізму» Брентано, його філософської позиції, 
згідно з якою основою наукової філософії є дескриптивна пси-
хологія та її принципи.

Конститутивні елементи філософії 
Казмежа Твардовського

Виявлення конститутивних елементів філософії Твардовського 
є проблематичнішим, ніж у філософії Брентано, оскільки Твар-
довський, на відміну від Брентано, не видав якоїсь одної базової 
філософської праці, яка б мала виразний програмний характер: 
його філософські ідеї розкидані в численних і різного типу пра-
цях 70, які все ж, на мій погляд, підпорядковуються певній ціліс-
ній методологічній і теоретичній основі.

Аналіз понять

Аналітичний метод, що полягає в детальному аналізі понять і 
значень, — це та риса філософії Твардовського, яка є помітною 
одразу, причому практично в усіх його творах: цей метод Твар-

  70 Що стосується наукового доробку Твардовського, то до його найвідомі-
ших праць варто зачислити: «Про зміст і предмет представлень» (1894), 
«Уявлення і поняття» (1898), «В справі класифікації психічних явищ» 
(1898), «Про акти і результати» (1911), «Про ясний і неясний філософ-
ський стиль» (1920), «Символоманія і прагматофобія» (1921), «Про сут-
ність понять» (1924). 
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довський застосував вже в першій своїй серйозній філософ-
ській праці — виконаній під керівництвом Брентано доктор-
ській роботі «Ідея і перцепція. З епістемологічних досліджень 
над Декартом» 71 (1892), а пізніше не відмовлявся від нього на-
віть у своїх нефілософських працях, наприклад таких як «Про 
патріотизм» 72 (1919) чи «Про достоїнство університету» 73 (1933).

Точне формулювання понять, які входять до сфери філософ-
ського дискурсу, — це вступна умова філософування: такою є 
програмна теза філософії Твардовського, обґрунтована ним у 
праці «Про ясний і неясний філософський стиль» (1920). За Твар-
дов ським, чимало ілюзорних філософських суперечок з’яви ло-
ся вна слі док або неправильного, невідповідного до їх істинного 
зна чен ня, вживання понять, або внаслідок багатозначності назв. 
Вжи ван ня однозначних назв, яким відповідають ясні понят-
тя, є для Твар дов ського етичним постулатом наукової роботи. 
Цікавою у зв’язку з цим є його ідея про те, що

неясність стилю деяких філософів не є неминучим наслідком чин-
ників, які кореняться в предметі їх висновків, а випливає з туман-
ності і неясності їх способу мислення 74.

Відштовхуючись від переконання, що мова є зовнішнім вира-
зом мислення, а мислення у свою чергу відбувається за допомо-

  71 Twardowski K. Idea i percepcja. Epistemologiczne studia nad Des kar te-
sem / K. Twardowski // Archiwum Historii Filozofii i myśli spo łecz nej. — 
1976. — T. 22. — S. 317–345.

  72 Twardowski K. O patriotyzmie / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo-Twardowski K. O patriotyzmie / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo- K. O patriotyzmie / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo-K. O patriotyzmie / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo-. O patriotyzmie / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo-O patriotyzmie / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo- patriotyzmie / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo-patriotyzmie / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo- / K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo-K. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo-. Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo-Twardowski // Rozprawy i artykuły fi lo- // Rozprawy i artykuły fi lo-Rozprawy i artykuły fi lo- i artykuły fi lo-i artykuły fi lo- artykuły fi lo-artykuły fi lo-ły fi lo-y fi lo- fi lo-filo-
zoficzne. — Lwów, 1927.

  73 Twardowski K. O dostojeństwie Uniwersytetu / K. Twardowski // K. Twar-
dow ski. Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. — Warszawa, 
1992. — S. 461–471.

  74 Twardowski K. O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym / K. Twardowski // 
K. Twardowski. Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 347.
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гою абстрактних понять, які є символами-знаряддями мислення, 
Твардовський дійшов висновку, що неясність мови є прямим на-
слідком неясності мислення:

хто ясно мислить, той теж би ясно писав, а про автора, який неясно 
пише, слід було б судити, що він не вміє ясно мислити 75.

Зразком застосування Твардовським принципу ясності філо-
софського стилю є його власні філософські твори. Візьмемо, на-
приклад, викладену в праці «Фрідріх Ніцше» (1895) критику по-
глядів Ніцше, який ставив обдарованого інстинктом генія «поза 
добром і злом».

Коли Ніцше пише про інстинкти — говорить Твардовський, — він 
послуговується цим терміном то в одному, то в іншому значенні; 
то говорить про фізіологічні інстинкти, то про геніальну інтуїцію, і 
те, й інше називає інстинктом... У цьому полягає, на мою думку, по-
яснення загадки, яку нам задає розумування Ніцше. Двозначність 
власного терміна його самого збаламутила... Практична філософія 
повинна вважати першою умовою філософських спекуляцій точ-
ність вираження. Хто з цим не погоджується — той втрачений для 
філософії 76.

Отже, бачимо, що Твардовський вбачав роль аналітичного 
методу передусім у тому, що аналітична постава оберігає філо-
софію від спекуляцій: поняттєвий аналіз надає дискутованим 
проблемам однозначний сенс. Важливо також зазначити, що 
Твардовський, як і Брентано, надавав перевагу аналізу саме в дусі 
дескриптивної психології 77.

  75 Там само, c. 347.
  76 Twardowski К. Fryderyk Nietzshe / К. Twardowski // К. Twardowski. Roz pra-

wy i artykuły Filozoficzne. — Lwów, 1927. — S. 305.
  77 Цікаво, що Ян Воленський у своїй монографії зауважує, що Твардовський 

не мав серед своїх учнів прихильників такого типу аналізу: Woleński J. 
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Інтроспекціонізм

Що стосується методу інтроспекції, то й тут Твардовський пере-
ймає позицію Брентано:

Внутрішній досвід не є облудою відсталих психологів; навпаки, він 
становить собою єдиний спосіб, яким ми можемо почерпнути без-
посереднє знання психічних явищ. 78

Однак Твардовський не зупинився на простому перейманні по-
стульованого у філософії Брентано методу. Річ у тім, що Брентано 
сам у своїй «Психології з емпіричної точки зору» звернув увагу на 
те, що, хоча інтроспекція і є єдиним джерелом безпосереднього 
пізнання психіки, все ж вона не вільна від недоліків, найбільший 
серед яких — це її суб’єктивність, тобто обмеженість тільки до 
власної психіки суб’єкта 79. У своїй праці «Про акти та витвори» 
(1913) 80 засновник львівської філософської школи запропонував 
оригінальний спосіб подолання цього недоліку інтроспективного 
методу, який він назвав «предметним методом». Суть предмет-
ного методу полягає в тому, що він не обмежується до реєстрації 
психічних явищ суб’єкта, а поширюється також на факти чужих 
психічних явищ. Емпіричним джерелом цього методу є

усі факти, речі, непсихічні предмети, в яких в якийсь спосіб відо-
бражаються психічні факти, отже, усі психофізичні акти і витвори, 

Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska / J. Woleński. — Warszawa, 
1985. — S. 38.

  78 Twardowski K. Psychologia wobec fizjologii i filozofii / K. Twardowski // 
К. Twardowski. Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 99.

  79 Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu widzenia / F. Brentano. — 
Warszawa, 1997. — S. 52.

  80 Twardowski K. O czynnościach i wytworach / K. Twardowski // Twardowski К. 
Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 217–240.
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тобто такі фізичні акти, які супроводжуються впливаючими на них 
психічними актами, і такі фізичні витвори, які з’являються завдяки 
психофізичним актам 81.

Як психофізичні акти, так і психофізичні витвори є очевидним 
виразом психічних актів і витворів, саме тому перші можуть опо-
середковано вказувати на останні. Саме завдяки цьому ми може-
мо отримати «опосередковану інформацію про чуже, недоступне 
для інтроспекції, психічне життя». Зокрема, наприклад, згідно з 
теорією Твардовського літературні твори є тривалими психофі-
зичними витворами, або психологічними документами, які є зо-
внішніми виразами психічних явищ їх автора. Метод відшукання 
в психологічних документах «прихованого» в них психічного ви-
твору — це метод реконструкції чужого психічного життя, або, 
іншими словами, «метод психологічної інтерпретації»:

Якщо ми «вичитуємо» із зовнішніх ознак (з виразу обличчя, рухів 
тощо) пов’язані з ними психічні факти, якщо з листів, літературних 
творів, витворів мистецтва, з властивостей якоїсь мови або звичаїв 
і вірувань ми домислюємося про перебіг одиничного або групово-
го психічного життя, про яке свідчать ці документи, то ми здійсню-
ємо також певну реконструкцію чужого психічного життя 82.

Інтенціоналізм

Твардовський вслід за Брентано стверджує, що інтенціональність 
природно є характерною рисою актів свідомості. Уже перші твер-
дження його найбільш відомої праці «Про зміст і предмет уяв-
лень» звучать так:

  81 Twardowski K. O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach / K. Twardowski // 
Twardowski К. Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 258.

  82 Twardowski K. O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach / K. Twardowski // 
Twardowski K. Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 262–263.
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Психічним явищам уявлення, судження, пожадання і нехіті постійно 
відповідає щось, що є уявлене, суджене, пожадане чи знеохочене — 
і без цього ці явища були б нічим 83.

Це означає, що нема таких актів свідомості, які не були б ін-
тенціональними, тобто не стосувалися б якихось предметів (не 
обо  в’яз  ко во матеріальних) поза свідомістю і не мали б якихось 
змістів (у розумінні витворів психічних актів). Услід за Брентано 
Твар довський також називає предмет психічних явищ іманент-
ним: те, що є предметом уявлення чи судження, є чимось існую-
чим у межах іманентної сфери суб’єкта. Однак він зауважив, що 
Брен та но, формулюючи свою теорію інтенціональності, фактично 
ототожнив «скерування на предмет» і «відношення себе до певно-
го змісту». Отже, постає запитання: який саме з членів інтенціо-
нального відношення, зміст чи предмет, має на увазі Брентано у 
своїй теорії інтенціональності: чи йому йдеться про предмет, що 
існує в межах свідомості, чи про предмет, який є щодо свідомості 
трансцендентним?

Згідно з Твардовським причиною цієї неясності є той факт, 
що Брентано не помітив двозначності назви «те, що уявлене»: бо 
«те, що уявлене» може означати як предмет уявлення, так і зміст 
уявлення. Щоб усунути цей недолік, Твардовський постулює роз-
різнення предмета уявлення від змісту уявлення: 84

а) предмет уявлення — це трансцендентальний предмет, який 
існує об’єктивно, поза межами свідомості, і на який наше 
уявлення скеровується;

b) зміст уявлення — це іманентний предмет, психічний образ 
предмета уявлення.

З огляду на останнє розрізнення Твардовський виділяє в уяв-
ленні такі компоненти:

  83 Там само, c. 3.
  84 Там само, c. 4.
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1) психічний акт, тобто акт уявлювання собі «чогось»;
2) те «щось», тобто уявлений предмет;
3) витвір акту уявлення, психічний «образ», або «знак», цього 

предмета, тобто зміст уявлення.
Як можна потрактувати роль поняття «змісту уявлення» в кон-

цеп ції інтенціональності Твардовського? Очевидно, значення 
змісту уявлення, в розумінні Твардовського, полягає передусім 
у тому, що він становить посередню ланку між актом уявлення 
і предметом уявлення: через свій зміст акт уявлення вказує на 
уявлений предмет. На відміну від новочасних емпіристів та Канта, 
які вважали зміст репрезентантом предмета, який ніби заслоняє 
собою предмет і виступає замість нього, Твардовський показав, 
що зміст надає доступ до предмета, «уприсутнює» його якби в 
певній перспективі; різні змісти інформують про різні сторони 
предмета. Тому поняття «зміст уялення» у Твардовського переду-
сім дає змогу зрозуміти, яким чином досвід може трансцендувати, 
виходити поза свої межі, адже саме зміст є тим елементом психіч-
ного акту, через який це трансцендування відбувається. Іншими 
словами, теорію Твардовського про відношення змісту до предме-
та уявлення можна вважати своєрідним обґрунтуванням позиції 
епістемологічного реалізму.

Варто зауважити, що розрізнення предмета і змісту уявлень та-
кож дозволило Твардовському сформулювати оригінальну теорію 
значень і теорію «актів і витворів». Безсумнівним є вплив виріз-
нення «змісту уявлення» на філософські концепції інших пред-
ставників брентанівської філософської течії. Зокрема, Майнонґ 
перейняв у Твардовського поняття «зміст уявлень» для побудо-
ви власних теоретичних конструкцій, а Гуссерль послуговувався 
поняттям «матерія психічного акту», яке фактично є тотожним 
«змісту уявлення». Отож, розрізнення Твардовським предмета і 
змісту уявлень стало суттєвим удосконаленням теорії інтенціо-
нальності Брентано.
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Класифікація психічних явищ

У своїх епістемологічних дослідженнях Твардовський опирався 
на брентанівську класифікацію психічних явищ, яка фактично 
віддзеркалювала стан досліджень сфери психічних явищ напри-
кінці ХІХ століття. Однак при цьому польський філософ був да-
леким від визнання цієї класифікації як остаточної, а, навпаки, 
вважав, що відкриття нових властивостей психічних явищ му-
сить позначитися і на їх класифікації. Зокрема, в доповіді Твар-
довського на засіданні ПФТ під назвою «У справі класифікації 
почувань» читаємо:

...Кожна класифікація віддзеркалює стан дослідження на теперішній 
час. Оскільки дослідження просуваються вперед, викриваючи нові 
властивості явищ і нові відношення між ними, цей прогрес також 
повинен знайти вираз у модифікаціях, введених до класифікації 
цих явищ. І тільки шляхом таких поступових модифікацій в міру 
просування досліджень наука наближається до остаточної класи-
фікації досліджуваних явищ 85.

Для Твардовського, отже, немає сумнівів щодо того, що психіч-
ні явища підлягають класифікації, навіть такі складні з них, як по-
чування. У своїй праці «В справі класифікації психічних явищ» 86 
він розвиває запропоновану Брентано класифікацію цієї сфери 
явищ. Твардовський, зокрема, виділяє такі класи психічних явищ:

1. Уявлення (образи і поняття);
2. Судження;
3. Почування;
4. Акти волі 87.

  85 Twardowski K. W sprawie klasyfikacji uczuć / K. Twardowski // Twardowski К. 
Rozprawy i Artykuły Filozoficzne. — Lwów, 1927. — S. 418.

  86 Twardowski К.. W sprawie klasyfikacji zjawisk psychicznych / К. Twardowski // 
Twardowski К. Rozprawy i Artykuły Filozoficzne. — Lwów, 1927. 

  87 Там само, с. 167.
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Як бачимо, учений повністю перейняв брентанівську класи фі-
ка цію психічних явищ, з тією різницею, що, нав’язуючи до тради-
ції Канта, розділив останню в класифікації Брентано групу психіч-
них актів — емоції, на два окремі класи — почування й акти волі:

Почування і прояви волі необхідно, як це робили досі, і надалі вва-
жати двома принципово різними типами психічних явищ 88.

Подібно як Брентано, Твардовський підкреслив першість уяв-
лень стосовно решти класів психічних явищ. На його думку, ми 
не можемо видавати судження про предмет, який ми собі рані-
ше не уявили, подібно як не можемо мати якісь почування щодо 
неуявлених предметів. Необхідною умовою визначення явищ кла- предметів. Необхідною умовою визначення явищ кла-
сів 2, 3 і 4 є явища класу 1. У цьому полягає фундаментальний для 
Твардовського привід до відокремлення класу 1 від решти і тим 
самим його вирізнення. Явища класів 2, 3 і 4 характеризуються 
певною поляризацією; стверджуваним судженням відповідають 
заперечувальні, почуванням приємності — почування неприєм-
ності, хотінню — нехіть. Чогось подібного ми не зустрічаємо у 
разі уявлень.

Підсумовуючи, слід зазначити, що здійснений нами порів-
няльний аналіз конститутивних елементів філософії Брентано й 
Твардовського виявив наявність у них таких спільних елементів:

1) аналіз понять (аналітичний метод);
2) інтроспекціонізм (метод «внутрішнього сприйняття»);
3) інтенціоналізм (постулат інтенціональності психічних 

актів);
4) класифікація психічних явищ (уявлення, судження та емо-

цій но-волітивні акти).
Отож, ми виразно бачимо, що точкою опори філософської док-

трини Твардовського є брентанівська концепція філософії, адже 

  88 Там само, с. 162.
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виявилося, що визначальними рисами філофії Твардовського є 
ті самі елементи, які ми виділили як методологічні і теоретичні 
парадигми філософії Брентано. Натомість різниця між Брентано 
і Твардовським полягала в тому, що останній не просто запозичив 
методологічні і теоретичні концепції своєї філософії від готових 
зразків свого вчителя, а й запропонував оригінальні аргумен-
ти на їх користь, завдяки чому йому вдалося їх суттєво розви-
нути і модифікувати. Зокрема, брентанівський аналіз понять у 
Твардовського переріс у принцип ясного філософського стилю, 
ітроспекціонізм був суттєво доповнений «предметним» мето-
дом, інтенціоналізм — розрізненням предмета і змісту уявлень, а 
класифікація психічних явищ — розщепленням брентанівського 
класу емоцій на два окремі класи: почування й акти волі.

Подібні модифікації основних чотирьох елементів філософії 
Брентано (з їх одночасним прийняттям за точку опори) мож-
на зустріти також у всіх інших його учнів, зокрема в Алексіуса 
Майнонґа, Едмунда Гуссерля, Карла Штумпфа, Алоїза Хьофлера, 
Крістіана Еренфельса, Антоні Марті, Оскара Крауса, Альфреда 
Кастіля, Гельмута Крайбіґа, Зіґмунда Фройда, Томаша Масарика, 
Стефана Вітасека, Павла Клоуцка, Іжи Нучковського, Ґосвіна 
Уфуеса, Еміля Шмуцльцера, Теодора Ліппса, Хайнца Лінке, 
Вольфґанґа Хенке та багатьох інших. З іншого боку, усі ці харак-
терні елементи брентанівської філософії становлять каркас філо-
софських досліджень львівських учнів Твардовського: Владислава 
і Тадеуша Вітвіцьких, Казимежа Айдукевича, Мечислава Кройца, 
Тадеуша Чежовського, Леопольда Блауштайна, Саломона Іґеля та 
інших. Це дає нам підстави вважати аналіз понять, інтроспекціо-
нізм, інтенціоналізм і брентанівську класифікацію психічних 
явищ ідейним стрижнем брентанізму як філософської течії і 
львівської філософської школи (як одного з осередків брентаніз-
му) зокрема. Перші два з цих елементів мають методологічний 
характер, наступні два — теоретичний. Саме ці чотири методо-
логічні і теоретичні ознаки становлять ідейний стрижень шко-
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ли Твардовського; саме вони слугуватимуть нам критеріями, на 
основі яких ми оцінюватимемо філософський доробок Олексюка.

Філософські дослідження Степана Олексюка

Розглядаючи філософські дослідження Олексюка ми детально зу-
пинимося передусім на тих його наукових працях, які були напи-
сані під безпосереднім керівництвом Твардовського, а саме на ма-
гістерській роботі «Імпресія та ідея у Г’юма» (1926) і докторській 
роботі «Про так зване сприйняттєве судження. Дослідження з 
психології пізнання» (1932), а також на його доповіді на засіданні 
Польського філософського товариства у Львові — «Про помилки 
в шкільних роботах з української мови. Спроба аналізу і психоло-
гічної класифікації» (1927). Основна мета викладу в цьому розділі 
полягатиме у підтвердженні гіпотези про відповідність філософії 
Олексюка визначальним елементам школи Твардовського (аналіз 
понять, інтроспекціонізм, інтенціоналізм, брентанівська класифі-
кація психічних явищ).

Аналіз і психологічна класифікація письмових помилок

Придивімося ближче до дебютної (і єдиної, текст якої зберігся) 
доповіді українського філософа на засіданнях ПФТ, а саме — 
«Про помилки в шкільних письмових роботах з української мови. 
Спроба аналізу і психологічної класифікації» (17 засідання пси-
хологічної секції ПФТ від 4 червня 1927 року). Описане в цій до-
повіді дослідження становить собою оригінальну спробу аналізу 
і класифікації письмових помилок школярів на основі матеріалів, 
зібраних Олексюком у 1926–1927 роках, коли він працював учи-
телем у приватній українській гімназії в Чорткові. Простежмо за 
ходом думок, способом аргументації і використанням наукового 
поняттєвого апарату, задіяного Олексюком.

Автор від самого початку виходить із засади, що письмові по-
милки є «витворами психофізичних актів», які завжди мають 
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свою основу в психіці особи. Виявлення «психологічної основи» 
кожного конкретного випадку помилки — основне завдання до-
слідження. Однак, перед тим як приступити до реалізації цього 
завдання, Олексюк здійснює спробу дефініції самого поняття «по-
милки». Отож, що таке «помилка взагалі» (не тільки в психофі-
зичних актах, а й в актах сприйняття, пригадування, судження)? 
У відповіді на це питання автор прямо відштовхується від брен-
танівської концепції інтенціональності психічних актів, згідно з 
якою останні, на відміну від актів фізичних, завжди на щось ске-
ровані, тобто «інтендують»:

Як спостерігаємо, то спостерігаємо щось, як пригадуємо, то при-
гадуємо щось, як бажаємо, то бажаємо чогось... Цю властивість 
назвав Брентано інтенціональністю психічних актів, а те «щось», 
до чого ці акти звертаються — інтенціональним предметом пси-
хічних актів 89.

Аналогічно виглядає ситуація і щодо актів волі, які виникають 
у свідомості особи під час писання. Інтенція акту волі, спрямова-
на на інтенціональний предмет цього акту, може, однак, влучити 
не в цей предмет, а в інший, який не був предметом інтенції. Акт 
волі, який супроводжується переконанням, що його інтенція влу-
чає у відповідний предмет, буде помилковим, тобто помилкою. 
Звідси Олексюк виводить таку дефініцію помилки:

Помилка — це акт волі, інтенція якого влучає в невідповідний пред-
мет, і який супроводжується переконанням, що інтенція влучає у 
відповідний інтенціональний предмет. Коротше кажучи, помил-
ка — це акт волі, інтенція якого несвідомо влучає в невідповідний 
предмет акту 90.

  89 Олексюк С. Про помилки в шкільних письмових роботах з рідної мови. 
Спроба аналізу і психологічної класифікації / С. Олексюк. — Львів, 
1927. — С. 2.

  90 Там само, с. 4. 
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Олексюк переносить отримані теоретичні схеми безпосеред-
ньо на об’єкт свого дослідження:

В нашому випадку предметом інтенціонального акту волі є для 
дитини вірно написане слово. Під час завершення цього акту волі 
його інтенція збивається з правильного шляху і влучає в невідпо-
відний предмет акту, в хибно написане слово. Коли дитина при 
цьому несвідома того, що вона написала слово хибно, тоді вона 
помилилася 91.

Звідси автор виводить основне завдання психологічного ана-
лізу помилки, яке полягає в тому, щоб

намацати в психічному акті волі те місце, в якому заломлюється 
його інтенція і знайти причини, які збивають інтенцію з прямої до-
роги і спрямовують її до того і не іншого невідповідного предмету... 
Коли ми це вияснимо, аналіз буде завершений, помилка щодо своєї 
причини відкритою 92.

Далі Олексюк вводить до свого дослідження ще одне фунда-
ментальне поняття, а саме поняття «диспозиція», під яким він 
розуміє недоступні для нашого внутрішнього досвіду тривкі пси-
хічні умови, завдяки яким у нашій свідомості виникають різні 
види психічних фактів.

Своє розуміння диспозиції автор протиставляє використову-
ваному в середньовічній філософії поняттю «здібності» (facultas), 
якому приписувалося власне метафізичне буття: відношення дис-
позиції до психічних фактів, згідно з Олексюком, не слід розуміти 
так, ніби диспозиція є безпосередньою причиною цих фактів, їх 
творцем. Поняття диспозиції, натомість, виконує подібну функ-
цію до поняття сили у фізиці, поняття доцільності в біології чи 
поняття прагматичного зв’язку в історії: воно дає змогу пов’язати 

  91 Там само, с. 4.
  92 Там само, с. 4.
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певні факти (в цьому разі — психічні) в одну групу, а також опи-
сати і класифікувати цю групу, тобто надає нам певні підстави до 
розуміння цих фактів і в цьому полягає його основна функція.

Диспозиції поділяються на вроджені (пам’ять, мислення, уява, 
вразливість на подразники зовнішнього світу) та набуті (диспо-
зиція до читання, писання, рахування тощо). Предметом аналізу 
Олексюка є «диспозиція до мови», яку він називає артикуляцій-
ною. Цю диспозицію можна розглянути з двох боків:

1. Якщо йдеться про артикуляційну диспозицію взагалі, під 
якою ми розуміємо психофізичні умови, які дають дитині мож-
ливість навчитися говорити, то це буде диспозиція вроджена. 
Таку диспозицію Олексюк називає «загальною артикуляційною 
диспозицією»;

2. Якщо йдеться про диспозицію до якоїсь конкретної мови, 
то це вже буде диспозиція набута, оскільки вона залежить від 
мовного середовища, в якому виростає дитина. Таку диспозицію 
Олексюк називає «племінною артикуляційною диспозицією».

Загальна артикуляційна диспозиція у свою чергу є сплетінням 
низки інших диспозицій, таких як:

1) фізіологічна артикуляційна диспозиція, яка має свою осно-
ву в органах мовлення дитини;

2) експресійна артикуляційна диспозиція — проявляється в 
людській схильності до вираження (експресії), виявлення 
психічного змісту;

3) перцепційна артикуляційна диспозиція (акустична й оптич-
на), завдяки якій людина спостерігає звуки та їх комплекси, 
а також відповідні до них рухи органів мовлення;

4) імітаційна артикуляційна диспозиція — проявляється в люд-
ській схильності до наслідування спостережуваних пред-
метів.

Племінна артикуляційна диспозиція виникає на основі загаль-
ної артикуляційної диспозиції (приблизно наприкінці першого 
року життя дитини) внаслідок актуалізації усіх перелічених дис-
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позицій, а особливо останньої з 
них (імітаційної).

Яким чином ми можемо опи-
сати якісний розвиток племін-
ної диспозиції, якщо, виходячи 
з дефініції диспозиції, вона є 
недоступною для нашого вну-
трішнього досвіду?

Зробимо це, — пише Олексюк, — 
за посередництвом актуального 
кореляту цієї диспозиції, тобто 
психічного факту, який виникає 
в нас завдяки цій диспозиції. 
Сама диспозиція нам не дана, 
але даний нам її актуальний ко-
релят. А якщо він виникає за-
вдяки диспозиції, то його аналіз 
може нам дещо сказати про саму 
диспозицію 93.

Першим актуальним корелятом племінної артикуляційної дис-
позиції є окрик, за допомогою якого дитина наслідую почуте в 
середовищі слово. Під час цього процесу першою активізується 
перцепційна акустична диспозиція, яка доставляє матеріал для 
імітаційної диспозиції.

На підставі власних спостережень автор доходить висновку, що 
певне слово має в психіці дитини фонетичний характер, тобто іс-
нує в такому вигляді, в якому воно звучить в її вимові: наприклад, 
якщо слово «мама» звучить в устах дитини як «ма», це означає, що 
саме в такому вигляді це слово існує і в психіці дитини, так вона 
його чує. Це означає, що племінна артикуляційна диспозиція набу-
ває у своїй первинній актуалізації вигляду диспозиції фонетичної. 

  93 Там само, с. 10.

С. Олексюк з дружиною 
Марією Вронською
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Розвиток фонетичної диспозиції можна описати як її поступову 
зміну з індивідуальної на племінну — мова дитини поступово стає 
щораз подібнішою до мови середовища, втрачає свій індивідуаль-
ний характер. Набувши характеру племінної фонетичної диспози-
ції, артикуляційна диспозиція зберігає його, як правило, до кінця 
життя людини. У неграмотних людей це також єдина форма ар-
тикуляційної диспозиції, оскільки «в психіці неграмотної людини 
слово ніколи не виходить за рамки тієї форми, яку воно має у її 
власній вимові, зазвичай згідній з вимовою середовища» 94.

Доки дитина не розпочинає навчання, вона сприймає слово як 
замкнуту в собі єдність і користується лише фонетичною диспо-
зицією, яка діє синтетично. У процесі ж навчання дитина пізнає 
фонечну і морфологічну будову слова, вчиться розкладати його 
на елементи. Тоді в психіці дитини формуються умови, завдяки 
яким вона може уявити собі слово як збір певних морфологіч-
них і орфографічних елементів. У протиставленні до фонетичної 
диспозиції, Олексюк називає такі умови «етимологічною диспо-
зицією». Особливо розвинута етимологічна диспозиція в осіб із 
філологічною освітою.

Фонетична та етимологічна диспозиція — це основні поняття, 
які автор використовує для проведення аналізу й класифікації 
помилок у шкільних письмових роботах. З того часу як дитина 
«вперше взяла до рук буквар», в її психіці розпочинається істо-
рія боротьби цих двох диспозицій, причому «головними, якщо 
не єдиними документами цієї історії є помилки в письмових ро-
ботах дитини». Отже, основна теза Олексюка звучить так: «Усі 
[письмові] помилки дадуться зрозуміти як результат боротьби 
між фонетичною та етимологічною диспозицією» 95.

Суть цієї боротьби стане зрозумілішою, коли подивитися на 
неї через призму вихідної теорії дослідження, а саме теорії інтен-

  94 Там само, с. 14.
  95 Там само, с. 17.
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ціональності психічних актів. Хід думки Олексюка можна про-
ілюструвати таким чином:

1. Письмова робота дитини складається з низки актів волі;
2. Характерною властивістю актів волі як однієї з груп психіч-

них актів є інтенціональність, яка проявляється в тому, що 
акт волі звертається, інтендує до якогось предмета 96;

3. Для того, щоб акт волі звертався до якогось предмета, цей 
предмет повинен бути в ньому уявлений. Отже, «в осно-
ві кожного акту волі лежить уявлення предмету, до якого 
ми звертаємося», або іншими словами «уявлення предмету 
становить інтелектуальну основу акту волі» 97;

4. Кожен з тих актів волі, з яких складається письмова робота 
дитини, теж має свою інтелектуальну основу, а саме уявлен-
ня слова, яке слід написати;

5. Уявлення слів виникають у психіці дитини на ґрунті арти-
куляційної диспозиції. Ця диспозиція початково має фо-
не тичний характер, на основі якого й виникає уявлення 
сло ва в такій формі, в якій воно існує у вимові дитини чи 
сере довища;

6. Фонетична диспозиція є єдиним видом артикуляційної дис-
позиції, яким володіє дитина до того часу, відколи у неї під 
впливом навчання почне розвиватися етимологічна диспо-
зиція. З цього моменту розпочинається паралельне існуван-
ня й боротьба в психіці дитини цих двох диспозицій;

8. Фонетична диспозиція, яка занадто глибоко вкорінена в 
психіці людини, а для дитини взагалі є природним спосо-
бом переживання слів, опирається розвиткові етимологіч-
ної диспозиції і вривається у сферу останньої за першої-
ліпшої нагоди, чого проявом і є письмові помилки.

Отже, Олексюкові вдалося намацати в психічному акті волі 
[яким є помилка] те місце, в якому заломлюється його інтенція 

  96 Там само, с. 18.
  97 Там само, с. 18.
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і знайти причини, які збивають інтенцію з прямої дороги і спря-
мовують її до того і не іншого невідповідного предмета, в чому й 
полягало основне завдання розкриття суті письмових помилок. 
Це дало йому змогу, використавши власноруч зібраний багатий 
емпіричний матеріал, здійснити відповідну класифікацію всіх 
письмових помилок, виокремивши зокрема такі їх види:

1. Фонетизація — перемога фонетичної диспозиції над ети-
мологічною (наприклад, коли дитина замість «не давати» пише 
«нидавати» 98, або «весіля» замість «весілля» 99; до фонетизації 
Олексюк також зачислює пропуски на письмі знаків розділення, 
які не мають фонетичних відповідників у психіці дитини» 100;

2. Етимологізація — перемога етимологічної диспозиції над 
фонетичною (наприклад, коли дитина, вже з досвіду привчена, 
що ненаголошена голосна «и» часто підставляється фонетичною 
диспозицією замість правильного етимологічного «е» («постили-
ла», «вилитів»), в надії перемогти фонетичну диспозицію застосо-
вує етимологічну в невідповідному місці і пише «лесиця» замість 
«лисиця» 101);

3. Прописка — помилка, яка виникає внаслідок тимчасової 
бездіяльності обидвох диспозицій і виникнення «психічного ва-
кууму» (як однин з прикладів прописки Олексюк наводить дуже 
поширені в міжвоєнний період в письмових роботах українських 
дітей у Галичині «графічні полонізми», які полягали на підміні в 
писаному слові літери з українського алфавіту на літеру з анало-
гічним звучанням з польського алфавіту, наприклад коли дитина 
замість «цілу» пише «cілу» (польська літера «c» відповідає укра-cілу» (польська літера «c» відповідає укра-ілу» (польська літера «c» відповідає укра-c» відповідає укра-» відповідає укра-
їнській літері «ц» 102).

  98 Там само, с. 19.
  99 Там само, с. 24.
  100 Там само, с. 34.
  101 Там само, с. 37.
  102 Там само, с. 40.
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Аналіз Г’юмівських понять імпресії та ідеї

Критичному аналізу Г’юмівських понять перцепції, імпресії та 
ідеї присвячена магістерська робота Олексюка «Імпресія та ідея 
у Г’юма». Розглядаючи контексти, в яких Г’юм послуговується 
термінами «перцепція» «імпресія», та «ідея», Олексюк виділяє:

1) сенси, в яких Г’юм послуговується зазначеними термінами; 
2) здійснені Г’юмом поділи рамок застосування цих термінів;
3) розуміння Г’юмом походження понять, які стоять за цими 

термінами;
4) відношення, в якому десигнати зазначених термінів знахо-

дяться згідно з Г’юмом стосовно зовнішнього світу та суб’єкта, 
який пізнає.

Виділимо найважливіші пункти аналітичних досліджень 
Олек сюка:

1 ..Поняття.перцепції .
Згідно з Олексюком, поняття перцепції виконує в системі 

Г’юма функцію genus proximum у дефініціях «імпресії» та «ідеї» — 
саме з цього ракурсу український філософ підходить до його ана-
лізу. Термін «перцепція» виступає в працях Г’юма у кількох зна-
ченнях і застосовується в трьох семіотичних площинах. Річ у тім, 
що, по-перше, Г’юм в одних місцях до перцепції зачислює лише 
імпресії та ідеї, а в інших — також і судження (що Олексюк вва-
жає за необґрунтоване) 103. По-друге, Г’юм в одних місцях вживає 
термін «перцепція» щодо певних актів, в інших — щодо витворів 
цих актів. По-третє, у зв’язку зі своєю позицією щодо справи 
відношення між перцепціями і пізнаючим суб’єктом та зовніш-
нім світом Г’юм інколи вживає термін «перцепція» як синонім 
до слова «предмет».

  103 У цьому пункті Олексюк поділяє критику Г’юма Ліппсом, за яким зве-
дення Г’юмом усього психічного життя до перцепції є наслідком того, 
що Г’юм не усвідомлював собі повною мірою суті логічного мислення.
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Багатозначність терміна «перцепція», на яку вказав Олек сюк, 
успадковують також підпорядковані йому терміни «імпресія» 
та «ідея»:

2 ..Поняття.імпресії .
Імпресію Г’юм загально визначає як перцепцію, яка виступає 

з найбільшою силою та інтенсивністю. Вадою цієї (квазі-) дефі-
ніції «імпресії», на думку Олексюка, є передусім те, що вона не 
містить у собі чіткого й виразного критерію сили та інтенсив-
ності, на основі якого ця перцепція може бути закваліфікованою 
до імпресії. Г’юм також не вказує, в чому саме полягає ця сила та 
інтенсивність імпресії і яким чином вона проявляється в наших 
психічних переживаннях. У зв’язку з цим на основі самої тільки 
дефініції Г’юма неможливо вирішити, які саме перцепції слід за-
числити до імпресій.

3 ..Поняття.ідеї .
У філософській системі Г’юма кожна ідея походить від відпо-

відної їй імпресії, а ідеї відрізняються від імпресій тільки ступе-
нем сили та інтенсивності (причому, згідно з Г’юмом, навіть ті 
поняття, які ми називаємо «загальними» чи «абстрактними», за 
своєю суттю є одиничними ідеями, які витворюються абстрагу-
ванням певних елементів з інших одиничних ідей).

Український філософ критикує Г’юма за проведену на осно-
ві поняття сили та інтенсивності перцепції класифікацію ідей на 
репродуктивні і продуктивні без попереднього подання точної 
дефініції цього поняття і визначення діапазону його застосування. 
Олексюк звертає увагу на те, що джерела сили та інтенсивності 
перцепції нам не відомі, а визначення Г’юма, які стосуються того, 
в чому саме проявляються сила та інтенсивність перцепції, є до-
сить нелогічними: часом йдеться про спосіб виникнення перцеп-
ції, часом про її зміст, а часом про спосіб дії перцепції на наше 
психічне життя. На думку Олексюка, поділ ідей на репродуктивні 
і продуктивні був би обґрунтованіший, якщо б був проведений 
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на основі присутності переконання (судження) про дійсне існу-
вання предмета пригадування — яке супроводжує уявлення (ідеї) 
репродуктивні і не супроводжує уявлення (ідеї) продуктивні.

4 ..Взаємне.відношення.ідеї.та.імпресії .
Олексюк викладає такі міркування:
(A) Кожна ідея відрізняється від відповідної імпресії тільки 

ступенем сили та інтенсивності (твердження Г’юма).
(B) Ступені інтенсивності кожного психічного елементу утво-B) Ступені інтенсивності кожного психічного елементу утво-) Ступені інтенсивності кожного психічного елементу утво-

рюють континуум (твердження Вундта).
Отже:
(C) „Кожна перцепція, котра розглядається як логічна цілість, 

до складу якої входить імпресія і відповідна їй ідея, щодо своєї 
інтенсивності може бути представлена як континуум у вигляді 
прямої лінії, верхньою граничною точкою якого є максимальний 
ступінь інтенсивності імпресії, а нижньою граничною точкою — 
мінімальний ступінь інтенсивності ідеї» 104.

Олексюк тим самим здійснює свого роду «психометризацію» 
позиції Г’юма в питанні стосунку імпресії та ідеї. Із твердження 
(C) Олексюк далі доходить до таких висновків:

1) Кожен ступінь інтенсивності перцепції може перейти через 
відповідну зміну ступеня своєї інтенсивності на довільний 
інший ступінь;

2) Кожен ступінь інтенсивності перцепції виступає тільки один 
раз у діапазоні даного континууму.

Ad (1). Олексюк зазначає, що Г’юм був схильний погодитися з 
твердженням (1) тільки в обмеженому розумінні, тобто стосов-
но деяких перцепцій. Таке обмеження, однак, неможливо ввести, 
якщо твердження (А) стосується всіх ідей.

Або, отже, є так, що (а) твердження (А) є істинним, але тоді 
хибним буде твердження, що відношення взаємної змінності має 
місце тільки між деякими імпресіями та ідеями — або так, що (b) 

  104 Ołeksiuk S. Impresja i idea u Hume’a / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1926. — S. 39.
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тільки між деякими імпресіями та ідеями має місце відношення 
взаємної змінності, але тоді твердження (А) буде хибним.

Г’юм, однак, вважає, що твердження (А) є істинним, незва-
жаючи на те, що тільки між деякими імпресіями та ідеями має 
місце відношення взаємної змінності, а це призводить до супер-
ечності. Позначимо через ‘p’ тезу «Кожна ідея відрізняється від 
відповідної імпресії тільки ступенем сили та інтенсивності», а 
через ‘q’ тезу «Відношення взаємної змінності має місце тільки 
між деякими ідеями та імпресіями». У підсумку ми отримаємо 
контр-тавтологію:

[(p ̂  ~q)  (~p ̂  q)] ̂  (p ̂  q).

Ad (2) Олексюк також звертає увагу на те, що твердження (С) 
підважує основний принцип Г’юмівської теорії пізнання, згідно 
з яким між імпресіями та ідеями, що від них походять, має місце 
причинно-наслідковий зв’язкок: адже слаба частина даного кон-
тинууму не може причинно походити від сильнішої. 

Далі Олексюк переходить до розгляду генетичного зв’язку між 
ідеєю та імпресією, який був визнаний Г’юмом основним принци-
пом його теорії пізнання: «Кожна ідея походить від відповідної їй 
імпресії, котра є її причиною». Олексюк аналізує цей принцип че-
рез призму Г’юмівського поняття причинно-наслідкового зв’язку: 
під поняттям «причинно-наслідковий зв’язкок» Г’юм розумів асо-
ціаційний зв’язкок між уявленнями предметів, які ми називаємо 
«причиною» і «наслідком»: якщо, наприклад, ми помітили, що 
якісь два предмети з’являлися певну кількість разів завжди поруч 
або один після одного, то в нашій уяві має місце асоціація ідей цих 
предметів, тобто, власне, причинно-наслідковий зв’язкок. На дум-
ку Олексюка, якщо ми застосуємо цей принцип до Г’юмівського 
розуміння генетичного зв’язку між імпресією (причиною) та іде-
єю (наслідком), то цей зв’язкок повинен полягати на переході від 
ідеї імпресії до ідеї ідеї. Олексюк виділяє чотири суттєві моменти 
такого зв’язку: 
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a) часта поява двох предметів у безпосередньому просторово-) часта поява двох предметів у безпосередньому просторово-
му чи часовому сусідстві;

b) поява асоціаційного зв’язку між тими предметами або їх 
уявленнями в нашій уяві; 

c) схильність до переходу в думці від одного предмета, даного 
у відчуттях або уяві, до іншого; 

d) переживання цієї схильності як переконання про необхідне 
спричинювання одного предмета (як наслідку) іншим пред-
метом (як причиною). 

Олексюк зазначає: якщо зв’язкок між імпресіями та ідеями є 
фактично причинно-наслідковим зв’язком, то в цьому зв’язку 
усі ці моменти повинні проявлятися, тим більше, що згідно з 
Г’юмом ніщо не є даним так безпосередньо в нашій свідомості, 
як ці перцепції. 

Далі автор демонструє, що хоча й має місце велика схожість 
між відповідними імпресіями та ідеями, а також випереджання в 
часі ідей імпресіями, інтроспекційні дані доводять, що імпресія 
та ідея певного предмета не виступають одна після одної так, щоб 
імпресія могла «причинно» (в розумінні Г’юма) призвести до на-
слідку у вигляді ідеї.

На підставі своїх аналітичних операцій Олексюк доходить ви-
сновку, що претензії основного принципу теорії пізнання Г’юма 
на істинність виявляються безпідставними, якщо їх розглянути 
через призму Г’юмівського розуміння поняття причинно-на слід-
ко вого зв’язку, а також Г’юмівського розуміння стосунку імпресії 
та ідеї з огляду на їх зміст. 

Теорія сприйняттєвої дії 
Докторську роботу «Про так зване сприйняттєве судження. До-
слідження з психології пізнання» (1932) в певному сенсі можна 
вважати продовженням розробки основної проблеми магістер-
ської роботи «Імпресія та ідея у Г’юма» (1926). Якщо в останній 
роботі Олексюк виявив логічні суперечності найбільш розбудо-
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ваної в історії філософії теорії (якою є ідеалізм Г’юма), що запе-
ручує існування незалежного від свідомості людини зовнішнього 
світу, то в докторській дисертації він спробував детально дослі-
дити механізм виявлення цього зовнішнього світу у свідомості 
людини. Власне з цієї причини предметом аналізу Олексюка стало 
зовнішнє сприйняття, в якому предмети зовнішнього світу нам 
первинно даються через відчуття. 

Основна мета праці Олексюка полягає в тому, щоб з’ясувати 
роль і походження цієї специфічної характеристики так званого 
сприйняттєвого судження, а саме тривалості і непоступливості 
нашого судження (переконання) про дійсне існування світу, які 
вирізняють його серед інших суджень. Саме у вирішенні цього 
питання захована основна проблема теорії пізнання, так звана 
проблема психологічної трансценденції, тобто проблема кон-
ституювання предмета в потоці змінних явищ. Вирішення цієї 
проблеми лежить у площині відповіді на питання: «Що є пред-
метом сприйняттєвого судження?» або «Яким чином через низка 
різних, змінних, одиничних, часткових предметів в тому самому 
акті сприйняття є присутній сталий, цілісний, ідентичний пред-
мет?» 105 (варто зазначити, що подібним чином Олексюк також 
окреслив основне питання праці «Імпресія та ідея у Г’юма»: 

Основним є питання, яким чином людині вдається вийти у своєму 
пізнанні за межі даних їй у досвіді перцепцій, а також які вкорінені 
в самій перцепції чинники призводять до виникнення віри в не-
залежне, окреме, тривале буття зовнішніх предметів, ідентичних 
у собі 106.

У філософії існують дві взаємно протилежні теоретичні по-
зиції, виходячи з яких можна шукати відповідь на це питання: 

  105 Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-łeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-eksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-ądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-dzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-żeniowym. Studium z psychologii pozna-eniowym. Studium z psychologii pozna-. Studium z psychologii pozna-Studium z psychologii pozna- z psychologii pozna-z psychologii pozna- psychologii pozna-psychologii pozna- pozna-pozna-
nia / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 12.

  106 Ołeksiuk S. Impresja i idea u Hume’a / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1926. — S. 9.
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А) Усі матеріальні предмети дані нам тільки через явище (уяв-
лення);

B) Матеріальні предмети дані нам не тільки через явище (уяв-) Матеріальні предмети дані нам не тільки через явище (уяв-
лення).

Ad (A)
Перша частина роботи Олексюка присвячена аналізу можли-

вих напрямів вирішення проблеми психологічної трансценденції 
в рамках теоретичної позиції (А), друга частина — аналізу мож-
ливих напрямів вирішення цієї проблеми в рамках теоретичної 
позиції (B).

Твердження (А), вносячи уявлення предмета як психологічну 
основу до «інших» переживань, тим самим вносить до них також 
основні відношення, які мають місце між уявленням предмета і 
самим предметом. Відношення ці виражені у тезі, що явище — це 
є сама річ, але річ, яка сприймається (або уявляється), яка в цьому 
акті сприйняття (або уявлення) зазнає більших чи менших змін 
через умови сприйняття. Для нашого відношення до зовнішнього 
світу (сприйняття) це означає те, що 

будучи опосередкованими у відношенні до предметів зовнішнього 
світу явищем, ми могли б не поза ним, не без нього, а тільки за його 
посередництвом, через нього відноситися до цих предметів. Через 
низку різних предметів — до предмета тотожного в собі. Через низ-
ку змінних, односторонніх, фрагментарних предметів — до одного 
сталого, всестороннього, повного предмета 107.

Беручи до уваги викладене, проблема психологічної трансцен-
денції стосунку до сприйняття набуває вигляду питання «Яким 
чином ми переходимо від явища до предмета?», а стосовно так зва-
ного сприйняттєвого судження — «Яким чином ми маємо предмет 
судження, маючи тільки явище?» або «Що є предметом сприйнят-

  107 Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-łeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-eksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-ądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-dzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-żeniowym. Studium z psychologii pozna-eniowym. Studium z psychologii pozna-. Studium z psychologii pozna-Studium z psychologii pozna- z psychologii pozna-z psychologii pozna- psychologii pozna-psychologii pozna- pozna-pozna-
nia / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 12.
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тєвого судження якщо безпосередньо даним нам має бути лише 
явище?» 108. Олексюк по черзі проводить критичний аналіз усіх 
можливих і представлених на той час у філософії відповідей, а саме: 

1) предметом сприйняттєвого судження є річ як така, взя та 
без по серед ньо (радикальний реалізм Тадеуша Ко тар бін-
ського);

2) предметом сприйняттєвого судження є явище як таке, взяте 
безпосередньо;

3) предметом сприйняттєвого судження є річ, ідентифікована 
з явищем (наївний реалізм);

4) предметом сприйняттєвого судження є річ, до якої ми дохо-
димо шляхом критичного розбору відповідних явищ (кри-
тичний реалізм Освальда Кюльпе);

5) предметом сприйняттєвого судження є річ, присутня в яви-
щі як у своєму знаці, символі, образі (теорія знаків);

6) предметом сприйняттєвого судження є річ помислена, ін-
тен ціонально споглядувана в явищі або через явище (Тео-
дор Ліппс);

7) предметом сприйняттєвого судження є річ, уконституйова-
на в потоці явищ через єдність інтенції чи свідомості (Ед-
мунд Гуссерль);

8) предметом сприйняттєвого судження є річ, присутня у 
явищі, яке сприймається за участі похідних уявлень (тео-
рія сприй няттєвої асиміляції Анрі Бергсона, Хайнца Лінке, 
Ган са Дріша, Давіда Каца).

Розглянувши і показавши недоліки і логічні суперечнос-
ті усіх восьми перелічених позицій, Олексюк доходить таких 
висновків:

Було показано, що ані за допомогою різних розумінь присутності 
самого явища, ані за допомогою різними способами проведеного 

  108 Там само, с. 13.
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синтезу явищ і їх відтворень (репродукцій) присутність тотожного 
предмета в змінному процесі сприйняття не може бути пояснена. 
Однак предмет таки є присутній у сприйнятті, причому найбільш 
безпосереднім, очевидним, тілесним способом. Повинен, отже, 
існувати шлях, яким ми доходимо до цього предмета, і який по-
яснював би цю його безпосередність, очевидність і тілесність, цю 
впертість сприйняттєвого судження як переконання про дійсну 
присутність предмета. Слід шукати цей шлях. При цьому одне є 
певне: він очевидно не пролягає на лінії підходу до предмета з 
боку уявлень 109.

Ad (B)
Отримавши негативну відповідь на питання щодо вирішення 

проблеми своєї роботи виходячи із засади явищного відношення 
предметів зовнішнього світу стосовно суб’єкта, у другій частині 
роботи Олексюк виходить з протилежного принципу. Зокрема, 
він виявляє, що зазначене явищне відношення не стосується осо-
бливого матеріального предмета, навколо якого упорядковують-
ся усі інші матеріальні предмети у формі явищ. Цим особливим 
матеріальним предметом є наше тілесне «Я», наше тіло. Усупереч 
принципу явищного відношення предметів зовнішнього світу в їх 
стосунку до суб’єкта, згідно з яким кожен матеріальний предмет 
є нам даний в явищі односторонньо, фрагментарно, наше тіло є 
матеріальним предметом, який в кожну мить нашої свідомості є 
нам даний цілісним, ідентичним собі, повним, всестороннім, не-
залежним від змін перспективи, тобто є нам даний в його абсо-
лютних властивостях. Яким чином це відбувається? В яких саме 
актах даності наше матеріальне «Я» є нам дане у своїх абсолютних 
властивостях, в яких загалом не можуть нам бути дані предмети 
зовнішнього світу? У пошуках відповіді на це запитання Олексюк 
по черзі розглядає «уявленнєві» акти даності, а саме (а) сприйнят-
тєве уявлення; (b) органічні враження; (с) омани:

  109 Там само, с. 32.
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a) Ані внутрішнє, ані зовнішнє (через відчуття) сприйняття, 
ані будь-який інший акт уявлення матеріальних предметів 
не можуть бути актами абсолютної даності нашого мате-
ріального тіла, тому що всі вони є актами даності для нас 
матеріальних предметів за посередництвом явища;

b) Органічні враження (чуттєві враження, імпульси яких 
знаходяться в межах нашого тіла) не можуть бути актами 
абсолютної даності нашого тіла, оскільки цього не підтвер-
джує внутрішня самообсервація (інтроспекція). Окрім того, 
органічне враження, як і сприйняттєве уявлення є актом 
даності через явище, і тому не може бути актом абсолютної 
даності нашого тілесного «Я»;

с) Погляд, згідно з яким ототожнення нашого психічного «Я» 
з нашим тілом є оманою, завдяки якій ми маємо переконан-
ня безпосередньої присутності нашого тіла у своїй повноті, 
цілісності, ідентичності і всесторонності, які властиві тіль-
ки нашому психічному «Я», теж не може бути прийнятий. 
Причиною цього є те, що він

приймає як очевидну передумову судження, яке зовсім не є оче-
видним і яке належить довести, щоб уникнути зачарованого кола: 
що наше «Я» є чимось психічним, принципово відмінним від нашого 
тіла, отже, чимось, що не може бути з ним поєднане чи навіть ото-
тожнене 110.

Дійшовши висновку, що жоден з «уявленнєвих» актів даності 
(сприйняттєве уявлення, органічні враження, омани) не є актом 
абсолютної даності нашого тіла, Олексюк переходить до розгля-
ду «неуявленнєвих» актів даності. Такими психічними актами, в 
яких уявлення не виступають у ролі їх психологічної основи, на 
думку Олексюка, є психічні акти почувань, волі і дії. Власне в цій 
групі психічних актів слід шукати акти абсолютної даності на-

  110 Там само, с. 39.
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шого тілесного «Я». Після короткого аналізу автор відкинув акти 
почування і волі і шляхом перенесення теорії Ліппса про ототож-
нення психічного «Я» з активністю цього «Я» з психічної сфери у 
матеріальну натомість дійшов такого висновку:

Що стосується акту дії: якщо ми його розуміємо як акт тілесного 
виконання намірів нашої волі, то він є переживанням, найбільш 
безпосередньо зв’язаним із нашим тілом як нашим тілесним «Я» 111.

Отже, саме акти дії є актами абсолютної даності нашого тіла, 
обходячись при цьому без посередництва уявлень як своєї пси-
хологічної основи.

У процесі подальшого розгляду акту дії Олексюк звертає увагу 
на його подвійність:

1) по-перше, в акті дії наше тілесне «Я» виступає у своїх 
аб  со лю тних властивостях одночасно як суб’єкт і об’єкт 
(пред мет);

2) по-друге, в дії за посередництвом нашого тіла нам даються 
також інші матеріальні предмети — об’єкти (предмети) дії.

У зв’язку з цим постає питання: яким чином матеріальні пред-
мети даються в актах дії і чим ця даність відрізняється від да-
ності матеріальних предметів в уявленнєвих актах? Відповідь 
Олек сюка є такою: в акті дії повний, абсолютний суб’єкт завжди 
ви магає для себе даності повного, абсолютного об’єкта (пред-
мета), і навпаки. У цьому проявляється об’єктивація суб’єкта в 
пред меті дії і єдність суб’єкта-об’єкта в дії. Абсолютність зв’яз ку 
суб’єк та з об’єктом була помічена Фрідріхом Дессауером в одно-
му особливому виді творчої діяльності, а саме технічно-ви на-
хід ли вій діяльності. Олексюк відштовхується від аргументації 
Дессауера, але оскільки, на його думку, немає жодної істотної 
різниці між творчою дією та іншими способами дії в їх стосун-

  111 Там само, с. 43.
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ку до предметів зовнішнього світу, він вважає за необхідне роз-
ширити аб со лют ність зв’язку суб’єкта і об’єкта на усі акти дії: 
«Предмет дії є нам абсолютно даний в кожному акті дії» 112. Це 
твердження Олек сюк назвав фундаментальним законом дії, або 
фундаментальним законом життя.

Автор підкреслює, що в його «фундаментальному законі дії» 
міститься заперечення висунутого Брентано принципу про уяв-
лення як необхідної психологічної основи «фундованих» актів 
свідомості. Цей принцип, за Олексюком, зовсім не є таким оче-
видним, як вважав Брентано. Розглядаючи полеміку Брентано з 
Юрґеном Мейєром, на думку якого почування і жадання можуть 
обходитися без уявлень 113, Олексюк доходить висновку, що те, що 
згідно з Мейєром є почуванням чи «відчуттям власного стану» і 
що Брентано називає вже уявленням, не виконує щодо почувань і 
жадань, з якими воно з’являється, функцію акту даності предме-
ту через уявлення; і тому цілість переживання, про яке йдеться, 
не виконує умов, необхідних для того, щоб щось було визнаним 
психічним переживанням, опертим на уявлення як свою психо-
логічну основу.

Які наслідки має формулювання «фундаментального закону 
дії» для сприйняття? Оскільки саме сприйняття є актом даності 
матеріального предмета в його абсолютних властивостях, то між 
сприйняттям і дією повинен існувати тісний зв’язкок. В цьому 
питанні Олексюк відштовхується від заміщеної у «Пам’яті і ма-
терії» Бергсона аргументації на користь нерозривного зв’язку 
між сприйняттям і дією. Згідно з Бергсоном сприйняття є за-
родком дії, нашою спроможністю впливу на навколишній світ, 
добором предмета дії, але в такій якості воно є актом даності 
предмета через явище. Олексюк, однак, зауважує, що, оскільки 

  112 Там само, с. 51.
  113 Див. Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu widzenia / F. Brentano. — 

Warszawa, 1999. — S. 115–117.
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сприйняття є дією (в зародку), 
то воно з необхідністю є актом 
даності предмета в його абсо-
лютних властивостях і не ін-
ших. Тому сприйняття як акт 
даності матеріального предме-
та є складним переживанням: 
будучи актом уявленнєвого 
типу, явищним, воно заодно є 
актом присутності предмета в 
його абсолютних властивостях. 
Отже, сприйняття — це єдність 
сприйняттєвої дії і сприйнят-
тєвого уявлення.

Отже, відповідь на осно-
вне питання роботи Олексюка 
(«Що є предметом сприйняттє-
вого судження?») звучить так: 
«Це предмет сприйняттєвої дії 

є предметом так званого сприйняттєвого судження» або «Це акт 
даності через сприйняттєву дію є актом даності предмета так зва-
ного сприйняттєвого судження» 114. Тим самим досягнуто мети 
дослідження Олексюка, яка полягала у з’ясуванні ролі і походжен-
ня тривалості і непоступливості нашого судження (переконання) 
про дійсне існування світу, які вирізняють його серед інших су-
джень, віднайденні властивої природи цього судження:

Ця особливість сприйняттєвого судження, — резюмує Олексюк, — 
виникає з особливості акту дії як акту даності матеріального пред-
мета. Ми знаємо про нього, що він є актом генетично первинним, 
що у своїх первинних постатях він є попередником інших актів 

  114 Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-łeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-eksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-ądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-dzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-żeniowym. Studium z psychologii pozna-eniowym. Studium z psychologii pozna-. Studium z psychologii pozna-Studium z psychologii pozna- z psychologii pozna-z psychologii pozna- psychologii pozna-psychologii pozna- pozna-pozna-
nia / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 77.
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даності, основою їх походження і розвитку; подібно первинним є 
наше судження (переконання) про дійсність предметів зовнішньо-
го світу, яке є попередником усіх інших суджень (переконань). По-
друге: ми знаємо про нього, що він є актом даності матеріального 
предмета без посередництва уявлення, актом даності предмета в 
його абсолютних рисах, даності «речі в собі», в повноті її дійсності, 
тілесності, в її очевидності і живій безпосередності. Подібно безпо-
середнім є наше переконання про дійсність предметів зовнішнього 
світу, яке є переконанням повним, дійсним, «тілесним», переконан-
ням абсолютного характеру. Як таке, як переконання первинне і 
безпосереднє, «абсолютне», як попередник і основа усіх інших 
суджень про дійсність предметів судження, воно є переконанням, 
недоступним для суджень, незгідних чи суперечливих йому, пере-
конанням стосовно них тривалим, впертим, непоступливим 115.

Філософські дослідження Степана Олексюка 
в контексті традиції школи Казимежа Твардовського

Після зарису змісту основних філософських творів Олексюка зали-
шається дати відповідь на питання, чи з точки зору своїх методоло-
гічних і теоретичних підвалин вони повністю відповідають чоти-
рьом конститутивним елементам філософії Твардовського (аналіз 
понять, інтроспекціонізм, інтенціоналізм, класифікація психічних 
явищ на уявлення, судження та емоційно-волітивні акти).

Аналіз понять

Метод аналізу понять у формі точного визначення введених у сфе-
ру філософського дискурсу понять, який у школі Твардовського 
був визнаний sui generis етичним постулатом наукової роботи, без-
перечно, є більшою чи меншою мірою помітним у всіх розгляну-
тих нами філософських творах Олексюка. Зрештою, його магістер-
ська робота «Імпресія та ідея у Г’юма» і докторська робота «Про 
так зване сприйняттєве судження. Дослідження з психології піз-

  115 Там само, с. 77–78.
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нання» повністю присвячені аналізу важливих понять «імпресія», 
«ідея», «предмет сприйняттєвого судження». Варто також заува-
жити, що робота «Імпресія та ідея у Г’юма» Олексюка з точки зору 
свого предмета і методу аналізу є близькою до докторської роботи 
Твардовського «Ідея і перцепція. З епістемологічних досліджень 
над Декартом» 116, в якій останній провів аналіз понять ідеї і пер-
цепції у Декарта. У своїй докторській роботі Твардовський при-
рівняв картезіанські поняття ідеї і перцепції до функціонуючих у 
філософському обігу кінця ХІХ століття понять — відповідно уяв-
лень і сприйняттів, проаналізував відношення між перцепціями 
та ідеями, а також їх вплив на істинність судження. Подібні ана-
літичні операції Олексюк проробив щодо понять філософії Г’юма.

Інтроспекціонізм

Практичне застосування методу інтроспекції відіграє особливо 
важливу роль у філософській творчості Олексюка. Його твори 
рясніють інтроспекційними аргументаціями, за допомогою яких 
автор намагається обґрунтувати ті чи інші тези. Наведемо кілька 
виразних прикладів такої аргументації, взятих з усіх розглянутих 
нами праць Олексюка.

1) «Про помилки в шкільних письмових роботах з української 
мови. Спроба аналізу і психологічної класифікації»:

Внутрішній досвід не показує нам ніякого витворювання [диспози-
цією пам’яті пригадувальних психічних фактів]. Наприклад, я при-
гадую собі в цей момент чортківський костел. В моїй свідомості 
з’являється пливкий образ цього костелу, щодо якого я перекона-
ний, що це той самий костел, який я бачу щодня по дорозі в гім-

  116 Twardowski K. Idee und Perception. Eine erkenntnis-theoretische Unter su-
chung aus Descartes / K. Twardowski. — Wien, 1892. Польський переклад 
Е. Пач ков ської в «Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej», 1976, 
Т. XXII, с. 317–345.
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назію. Я пригадав собі його. Одну хвилину стоїть він „перед очима 
моєї душі”, потім щезає так само, як і з’явився. Внутрішня самооб-
сервація не виявляє мені ані якогось окремого творця цього об-
разу — facultas, ані факту творення. Умови, завдяки яким в мені ви-
ник цей психічний факт, недоступні внутрішньому досвіду. Так само 
вони недоступні тоді, коли я пригадую собі Дніпро, який я бачив 
з Купецького cаду в Києві, або якусь пісню [...] Нічого такого, що я 
міг би назвати пам’яттю, я не спостерігаю у своєму переживанні 117.

2) «Імперсія та ідея у Г’юма»:

Мені важко розгледіти хоча б один із цих елементів [причинного 
зв’язку] у першій-ліпшій парі імпресії та ідеї. Чи ідея яблука коли-
небудь виникала в мені так часто в безпосередньому сусідстві з 
імпресією яблука, щоб між першою і другою виник асоціаційний 
зв’язок? Чи тепер, коли я бачу яблуко перед собою, я відчуваю в 
собі схильність до переходу від імпресії яблука до ідеї яблука? Чи я 
переживаю цю схильність як переконання, що імпресія яблука як 
причина викликає ідею яблука як наслідок? Нічого з усього цього 
я в собі не помічаю. Я не помічаю цього в собі у щодо жодної пари 
перцепцій, які мені спадають на думку 118.

3) «Про так зване сприйняттєве судження. Дослідження з пси-
хології пізнання»:

Якщо б так звані органічні враження (уявлення, причини яких міс-
тяться в межах нашого тіла) були актами абсолютної даності нашого 
тіла [...], то повинно було б існувати якесь враження, якісно одно-
рідне і повністю охоплююче наше тіло, відповідно до однорідності 
і повноти нашого тілесного «я», проте, подібного враження не ви-
являє наш внутрішній досвід 119.

  117 Олексюк С. Про помилки в шкільних письмових роботах з української 
мови. Спроба аналізу і психологічної класифікації / С. Олексюк. — Львів, 
1927. — С. 5.

  118 Ołeksiuk S. Impresja i idea u Hume’a / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1926. — S. 44.
  119 Ołeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-Ołeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-łeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-eksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-ądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-dzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-żeniowym. Studium z psychologii pozna-eniowym. Studium z psychologii pozna-. Studium z psychologii pozna-Studium z psychologii pozna- z psychologii pozna-z psychologii pozna- psychologii pozna-psychologii pozna- pozna-pozna-

nia / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 36–37.
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Наш внутрішній досвід [...] показує, що в кожному найдрібнішому 
нашому русі як акту дії, тілесного виконання намірів нашої волі має 
місце присутність нашого тіла, як свідома присутність нашого «я», 
тілесного, тотожного собі, незалежного від змін умов присутності 120.

Передусім це внутрішній досвід підтверджує думку про участь 
дії в сприйманні. Ми не бачимо просто предметів, а бачимо людей, 
тварини, рослини, будинки, сади, вулиці [...] і в нашому буденному 
сприйнятті це передусім означає, що ми бачимо щось, з чого те чи 
інше робимо, з чим так чи інакше маємо справу 121.

Дослідження Олексюка «Про помилки...» можна також вважати 
застосуванням опрацьованого Твардовським «предметного мето-
ду» як способу подолання суб’єктивізму інтроспекційного методу. 
Згадаймо, що «предметний метод» Твардовського був пов’язаний 
з його концепцією актів і витворів 122, згідно з якою писемний 
твір, так само як малюнок чи скульптуру, належить розглядати як 
вид «тривалих психофізичних витворів», які «виникають завдяки 
психофізичному акту, тобто такому фізичному акту, який супро-
воджує психічний акт, що впливає на перебіг фізичного акту і тим 
самим на породжуваний ним витвір» 123. Опираючись на концеп-
цію Твардовського, Олексюк вважає, що помилки в письмових 
роботах є «витворами психофізичних актів» 124, «психологічними 

  120 Там само, с. 46.
  121 Там само, с. 66.
  122 Див. Twardowski K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza 

psychologii, gramatyki i logiki / K. Twardowski. — Lwów, 1912; Twardowski K. 
O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk 
i o jej rozwoju / K. Twardowski // Encyklopedia Wychowawcza. — T. 9. —
Warszawa, 1913. — S. 1–47.

  123 Twardowski K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-Twardowski K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy- K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy- czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-ściach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-ciach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy- i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy- wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-. Kilka uwag z pogranicza psy-Kilka uwag z pogranicza psy- uwag z pogranicza psy-uwag z pogranicza psy- z pogranicza psy-z pogranicza psy- pogranicza psy-pogranicza psy- psy-psy-
chologii, gramatyki i logiki / K. Twardowski // Twardowski K. Wybrane pisma 
filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 230.

  124 Олексюк С. Про помилки в шкільних письмових роботах з україн ської 
мови. Спроба аналізу і психологічної класифікації / С. Олексюк. — Львів, 
1927. — с. 1. 
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документами» 125; звідси теоретичний висновок — шлях до ви-
криття суті письмових помилок полягає в аналізі тих психофі-
зичних актів, котрі є їх причиною. Олексюк також виразно опи-
рається на концепцію «актів і витворів» Твардовського у праці 
«Імпресія та ідеї у Г’юма», пишучи про непослідовність вживання 
Г’юмом терміна «перцепція» (в одних місцях англійський філософ 
вживає його стосовно певних психічних актів, в інших — щодо 
витворів цих актів).

Інтенціоналізм

Брентанівська концепція інтенціональності психічних актів, яка 
наприкінці ХІХ століття була імпортована Твардовським з Відня 
до Львова, безсумнівно, є теоретичною основою, на яку опира-
ється передусім теорія письмових помилок Олексюка 126. Застосо-
вуючи цю концепцію до аналізу психічних актів волі, які мають 
місце у свідомості під час писання, Олексюк вводить дефініцію 
базового для своїх досліджень поняття «помилки»:

Кожний акт волі звертається, інтендує до чогось, що є для нього 
інтенціональним предметом [...] Помилка — це акт волі, інтенція 
якого несвідомо влучає в невідповідний предмет акту 127.

Інтенціональність згідно з Олексюком у певному сенсі є ха-
рактерною рисою також і психофізичного акту дії, про що укра-
їнський філософ пише у своїй докторській роботі:

  125 Там само, с. 16.
  126 Збереглися конспекти Олексюка з праці Брентано «Психологія з емпі-

ричної точки зору» (1874), в якій австрійський філософ виклав основи 
своєї концепції інтенціональності психічних актів. 

  127 Олексюк С. Про помилки в шкільних письмових роботах з української 
мови. Спроба аналізу і психологічної класифікації / С. Олексюк. — Львів, 
1927. — с. 4. 
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У суті кожного акту дії лежить те, що він є актом націленим, що він 
„має” свій предмет, що він не тільки „відноситься” до нього, як це 
чинить акт уявлення, але прямує до нього, опановує його і входить 
в його володіння 128.

У цій роботі Олексюка чітко простежується опертя на розріз-
нення видів інтенціональності, здійснене Твардовським у його 
праці «Про зміст і предмет уявлень». Те розрізнення змісту і 
предмета, яке Твардовський увів до актів уявлення, український 
філософ відповідно застосував до іншого класу психічних явищ, 
відповідно — суджень:

Твардовський зміст уявлення предмет уявлення 

Олексюк явище (уявлення як 
зміст судження)

предмет сприйняттє-
вого судження

Класифікація психічних явищ
Класифікація психічних явищ, характерна для філософії Брен-
тано і Твардовського, є тією теоретичною основою, на яку опи-
раються всі розглянуті нами філософські твори Олексюка. Най-
більш виразно цей факт проявляється у використанні Олексюком 
характерної для зазначеної класифікації філософської терміно-
логії і концентрації на характерній для цієї позиції теоретичної 
проблематики.

Очевидно, що проведена Олексюком критика Г’юмівського 
принципу класифікації ідей нагадує описану Балеєм в його док-
торській роботі «Про потребу реконструкції поняття психоло-
гічної основи почувань» (1911) 129 критику принципу класифі-

  128 Ołeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-Ołeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-łeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-eksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-ądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-dzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-żeniowym. Studium z psychologii pozna-eniowym. Studium z psychologii pozna-. Studium z psychologii pozna-Studium z psychologii pozna- z psychologii pozna-z psychologii pozna- psychologii pozna-psychologii pozna- pozna-pozna-
nia / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 56.

  129 Докторська робота Балея вийшла друком українською мовою під дещо 
зміненою назвою: Балей С. Про поняття психологічної основи почувань / 
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кації почувань, запропонованого учнями Брентано на чолі з 
Майнонґом. У свою чергу пункт виходу здійсненої Олексюком 
критики Г’юмівської теорії взаємовідношення імпресії та ідеї збі-
гається з позицією Твардовського щодо стосунку вражень (імпре-
сій) до уявлень (ідей) 130, а також із позицією В. Вітвіцького щодо 
стосунку сприйняттєвих уявлень до похідних уявлень 131.

Інші спільні ознаки
Окрім основних чотирьох методологічних і теоретичних ознак 

філософської школи Твардовського, в працях Олексюка можна 
дошукатися також специфічніших елементів, які вказують на їх 
зв’язкок із традицією цієї школи.

1. «Про помилки в шкільних письмових роботах з української 
мо ви. Спроба аналізу і психологічної класифікації»:

1. Одним із ключових понять, яким Олексюк послуговується 
в аналізі письмових помилок, є поняття «психічної диспозиції», 
під яким маються на увазі «недоступні нашому досвіду, менш 
або більш тривалі, існуючі всередині нас умови, завдяки яким у 
нас виникають різні види психічних фактів» 132. Таке окреслення 
психологічної диспозиції є близьким до поглядів на суть цього 

С. Балей // «Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка». — 1911. — 
T. CVI, кн. VI. — С. 135–168; передрук в: Балей С. Зібрання праць / 
С. Балей; (під ред. М. М. Вернікова). — Т. 1. — Львів-Одеса, 2002. — 
С. 85–106. Певність щодо того, що Олексюк був досконало обізнаний 
з цією працею маємо на тій підставі, що в архіві Олексюка збереглися 
його конспекти з неї. 

  130 Пор. Twardowski K. Wyobrażenia i pojęcia / K. Twardowski // K. Twardowski. 
Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 121–124.

  131 Пор. Witwicki W. Psychologia / W. Witwicki. — T. 1. — Warszawa, 1962. —
S. 213–216.

  132 Олексюк С. Про помилки в шкільних письмових роботах з української 
мови. Спроба аналізу і психологічної класифікації / С. Олексюк. — Львів, 
1927. — S. 4–5.
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поняття у Твардовського 133 і В. Вітвіцького 134, причому в остан-
нього Олексюк також запозичує класифікацію диспозицій на вро-
джені і набуті.

2. Олексюк, окрім того, послуговується поняттям «інтелекту-
альної основи» психічних явищ, яке було введене до психології 
учнем Брентано — Майнонґом і докладно проаналізоване у вже 
згаданій праці Балея «Про потребу реконструкції поняття пси-
хологічної основи почувань». Пишучи, що «в основі кожного 
акту волі лежить уявлення предмету, до якого він звертається» 
і що «уявлення предмету становить інтелектуальну основу акту 
волі» 135, Олексюк виразно опирається на погляд Балея на суть ін-
телектуальної основи усіх психічних актів. За Балеєм, роль цієї 
основи відіграє уявлення предмета даних актів (а не, наприклад, 
судження, як вважав Майнонґ і деякі інші брентаністи).

3. Слід зазначити, що звернення Олексюка до проблеми пси-
хологічного аналізу письмових помилок було піонерським для 
психологічної науки тогочасної Польщі, де перші серйозні до-
слідження в цьому напрямі почали проводитися тільки на по-
чатку 30-х років минулого століття (наприклад, праці Ігнаци 

  133 Twardowski K. O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku 
do innych nauk i o jej rozwoju / K. Twardowski // K. Twardowski. Wybrane 
pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 244–245. У праці «Про акти 
і витвори» Твардовський пише, що його розуміння диспозиції опи-
рається на формулювання цього поняття у брентаніста А. Хьофлера 
(Twardowski K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-Twardowski K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy- K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy- czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-ściach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-ciach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy- i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy- wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-wytworach. Kilka uwag z pogranicza psy-. Kilka uwag z pogranicza psy-Kilka uwag z pogranicza psy- uwag z pogranicza psy-uwag z pogranicza psy- z pogranicza psy-z pogranicza psy- pogranicza psy-pogranicza psy- psy-psy-
chologii, gramatyki i logiki / K. Twardowski // Twardowski K. Wybrane pisma 
filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 223). 

  134 Див. Witwicki W. Psychologia / W. Witwicki. — T. 1. — Warszawa, 1962. — 
S. 14–15 (в оригіналі: Witwicki W. Psychologia do użutku słuchaczów 
wyższych szkół naukowych / W. Witwicki. — T. 1. — Lwów, 1925). 

  135 Олексюк С. Про помилки в шкільних письмових роботах з української 
мови. Спроба аналізу і психологічної класифікації / С. Олексюк. — Львів, 
1927. — С. 18.



  95  

Кікена «Експеримендальні дослідження орфографії» (1935) 136, 
«Дослідження особистості за допомогою помилок у письмі» 
(1935–1936) 137, розділ «Орфографічні помилки» в підручнику 
Балея «Психологія виховання в нарисі» (1938) 138 та ін.).

2. «Імпресія та ідея у Г’юма»:
1. В основі праці Олексюка «Імпресія та ідея у Г’юма» — критич-
ний аналіз трьох перекладів праць Г’юма, а саме: «Трактат про 
людську природу» в німецькому 
перекладі Ліппса, «Дослідження, 
що стосуються людського ро-
зуму» в польському перекладі 
Твардовського і Яна Лукасеви-
ча, а також «Дослідження, що 
стосуються законів мораль-
ності» в німецькому перекладі 
Ма са ри ка. Звернемо увагу на 
те, що майже усі автори пере-
кладів (Ліппс, Твардовський і 
Ма са рик)  — це безпосередні 
учні Брентано. Окрім того, сам 
вибір Олексюком предмета до-
слідження видається невипад-
ковим, адже науковому серед-
овищу львівської філософської 
школи традиція англійського 

  136 Kiken I. Badania eksperymentalne nad ortografią: z doświadczeń na terenie 
szkoły powszechnej w Katowicach / I. Kiken. — Warszawa, 1935.

  137 Kiken I. Badania osobowości za pomocą omyłek w pisaniu / I. Kiken // Polskie 
Archiwum Psychologii. — T. VIII. — S. 126–153.

  138 Baley S. Błędy i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-Baley S. Błędy i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy- S. Błędy i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-S. Błędy i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-. Błędy i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-Błędy i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-łędy i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-dy i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy- i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-i pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy- pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-pomyłki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-łki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-ki ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy- ortografi czne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-ortograficzne / S. Baley // Baley S. Psychologia wy- / S. Baley // Baley S. Psychologia wy-S. Baley // Baley S. Psychologia wy-. Baley // Baley S. Psychologia wy-Baley // Baley S. Psychologia wy- // Baley S. Psychologia wy-Baley S. Psychologia wy- S. Psychologia wy-S. Psychologia wy-. Psychologia wy-Psychologia wy- wy-wy-
chowawcza w zarysie. — Warszawa, 1938. — S. 338–342.

Степан Балей
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емпіризму була винятково близькою. Достатньо згадати, що про-
тягом перших двадцяти років свого існування Польське філософ-
ське товариство у Львові видавало «Дослідження, що стосуються 
людського розуму» в польському перекладі Твардовського і Лука-
севича аж тричі — у 1905, 1919 і 1928 роках.

2. Проведена Олексюком критика Г’юма була скерована пе-
ред усім проти метафізики остан нього, а саме проти Г’ю мів ської 
тези про неіснування об’єк тив ної, незалежної від пі зна ю чо го 
суб’єкта дійсності. У цьо му питанні український фі ло соф, услід 
за Твардовським та «піз нім» Брен тано, стояв на по зиції епістемо-
логічного реалізму.

3. До ідей, які походять з при гадування, Олексюк застосо-
вує назву «репродуктивні уявлення» [в оригіналі — «odtwórcze 
przedstawienia» — С. І.], а до ідей, які походять із самої уяви — 
«продуктивні уявлення» [в оригіналі — «wytwórcze przedst awie-[в оригіналі — «wytwórcze przedst awie-в оригіналі — «wytwórcze przedst awie-wytwórcze przedstawie-
nia» — С. І.], тим самим нав’язуючи до термінології, застосову-» — С. І.], тим самим нав’язуючи до термінології, застосову-], тим самим нав’язуючи до термінології, застосову-, тим самим нав’язуючи до термінології, застосову-
ваної Твардовським, Балеєм, В. Вітвіцьким та багатьма учнями 
Брентано 139.

3. «Про так зване сприйняттєве судження. Дослідження з пси-
хології пізнання»:

1. Уже у своїй праці «Уявлення і поняття» (1898) Твардовський 
висловив переконання, що до складу сприйняття входить суджен-
ня («Без усякого сумніву, сприйняття містять у собі судження» 140), 
доказом чого є той факт, що сприйняття можуть бути істинни-
ми і хибними, а це характерна риса суджень. Отже, за Твардов-

  139 Див. Witwicki W. Stosunek wyobrażeń spostrzeżeniowych do pochodnych / 
W. Witwicki // Psychologia. T. 1. — Warszawa, 1962. — S. 231–217; Балей С. 
Зображення пригадові. Пам’ять / С. Балей // Нарис психології: зібрання 
праць. — Т. 1. — Львів-Одеса, 2002. — С. 303–305. 

  140 Twardowski K. Wyobrażenia i pojęcia / K. Twardowski // Twardowski K. 
Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 124.
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ським, сприйняттєве судження — 
це судження, яке входить до скла ду 
сприйняття 141. Саме з цього боку 
Олек сюк і підходить до централь-
ного у своїй праці поняття сприй-
няттєвого судження.

2. З огляду на введене поняття 
«так званого сприйняттєвого су-
джен ня», специфікою якого є те, що 
«воно поводиться так, якби його не 
стосувався психологічний прин-
цип суперечності, оскільки воно 
не поступається суперечним із ним 
судженням» 142, зовсім невипад ко-
вим видається використання Олек-
сюком поняття психологічного 
прин ципу суперечності. Цей прин-
цип, поряд з онтологічним і логічним принципом суперечності, 
на основі аналізу логічних праць Арістотеля був виділений од-
ним з найвидатніших учнів Твардовського — Лукасевичем у праці 
«Про принцип суперечності в Арістотеля» 143 (1910): психологіч-

  141 Інша назва сприйняттєвого судження — це «реалізаційне судження». 
Див. Witwicki W. Psychologia / Witwicki W. — T. 1. — Warszawa, 1962. — 
S. 226–227. Олексюк у своїй роботі не вживав цього терміна, але в спис-
ку публікацій, від 1940 року назва його докторської роботи звучить 
так: «Про т.зв. реалізаційне судження у спостереженні» (див. Личное 
дело временно исполняющего обязанности доцента кафедры укра-
инской литературы Олексюка (Тудора) Степана Иосифовича // Архів 
Львівського національного університету ім. І. Франка, Фонд Г-119, опис 
1, справа 134, с. 8).

  142 Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-łeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-eksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-ądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-dzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-żeniowym. Studium z psychologii pozna-eniowym. Studium z psychologii pozna-. Studium z psychologii pozna-Studium z psychologii pozna- z psychologii pozna-z psychologii pozna- psychologii pozna-psychologii pozna- pozna-pozna-
nia / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 7.

  143 Łukasiewicz J. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa / J. Łukasiewicz. — 
Kraków, 1910.

Ян Лукасевич
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ний прин цип суперечності передбачає, що два суперечливі пере-
конання як психічні відповідники логічно суперечних суджень не 
можуть одночасно існувати у свідомості одного суб’єкта. Погляд 
цей на загал був прийнятий представниками львівської філософ-
ської школи, які займалися проблемою психологічного принципу 
суперечності.

3. Для ілюстрації ролі уявлень у пізнаннєвих актах свідомос-
ті Олексюк послуговується характерним для брентаністів по-
няттям психологічної основи, при цьому прямо посилаючись на 
критику останнього у докторській дисертації Балея «Про потребу 
реконструкції...».

4. Чимало уваги Олексюк присвячує критичному аналізу одно-
го з найпоширеніших варіантів епістемологічної позиції, вира-
женої за допомогою твердження «Усі матеріальні предмети дані 
нам тільки через явище (уявлення)», а саме теорії сприйняттєвої 
асиміляції (Бергсон, Лінке, Дріш, Кац), в якій ідеться про асиміля-
цію 144 похідних (несприйняттєвих) елементів з первинними еле-
ментами сприйняття 145. Основним аргументом Олексюка, який 
він наводить як спростування цієї позиції, є твердження, здобуте 
ним на шляху внутрішнього спостереження (інтроспекції):

Ми не знаходимо в предметі сприйняття нічого, що б нам свідчило 
про присутність у ньому репродуктивного образу: нічого, що б так, 
як він, було прозоре і безтілесне, що б містило в собі змінні і рухомі 
пробіли, що б з’являлося і зникало за мить без сліду, що б так, як він, 
було вразливе на вагання уваги, легко поступаючись сильнішим по-

  144 Про явище асиміляції, між іншим, говорить Балей. Див. Балей С. На рис 
пси хології / С. Балей // Балей С. Зібрання праць / під ред. М. М. Вер ні-
ко ва. — T. 1. — Львів; Одеса, 2002. — С. 311. 

  145 Використовуючи термінологію Г’юма, можна б похідні елементи сприй-
няття назвати «ідеями», первинні елементи сприйняття — «імпресія-
ми» (враженнями) і, відповідно саме сприйняття — «перцепцією»: Див. 
Twardowski K. Wyobrażenia i pojęcia / K. Twardowski // Twardowski K. 
Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 121–122.
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бічним враженням [...]. Отже, ми не бачимо способу, яким можна 
було б пояснити участь репродуктивних образів у сприйняттях: ані 
з огляду на логічний зміст репродуктивних і сприйняттєвих образів, 
ані з огляду на їх психологічне взаємовідношення 146.

Щоб зрозуміти джерела аргументації Олексюка, варто порів-
няти її з тим, що у зв’язку з цим пи танням пише В. Вітвіцький у 
сво їй «Психології» (1925):

Обсервація власної свідомості 
диктує мені більш-менш таку від-
повідь:

1. Відтворювальний образ го-
динника, попри те, що я називаю 
його живим і виразним, має про-
біли, порожні місця...

2. Відтворювальний образ не 
триває так спокійно, як тривало 
сприйняттєве уявлення, а тільки 
з’являється мені на короткий мо-
мент з найбільшою виразністю і 
зникає без сліду...

3. Відвернення уваги вистарчає, 
щоб похідне уявлення перестало 
існувати... Натомість світло, барви, 
вигляди у сприйняттєвих уявлен-
нях тривають навіть за найбільшо-
го галасу...

4. Похідні уявлення є «прозори-
ми» і «безтілесними»... Так само ми могли б сказати, що похідні уяв-
лення «пробігають в іншій площині, розігруються на іншому полі, 
збудовані з іншого матеріалу, переживаються якимись особливими 
чуттєвими органами, які ми в собі носимо 147.

  146 Ołeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-Ołeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-łeksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-eksiuk S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-S. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-O t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-t.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-.zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-ądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-dzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna- spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-spostrzeżeniowym. Studium z psychologii pozna-żeniowym. Studium z psychologii pozna-eniowym. Studium z psychologii pozna-. Studium z psychologii pozna-Studium z psychologii pozna- z psychologii pozna-z psychologii pozna- psychologii pozna-psychologii pozna- pozna-pozna-
nia / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 25, 27. 

  147 Witwicki W. Psychologia / W. Witwicki. — Warszawa, 1962. — T. 1. — S. 214–215.

Владислав Вітвіцький
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5. Як неважко помітити, твердження «Усі матеріальні предмети 
дані нам тільки через явище (уявлення)», на спростуванні якого, за 
великим рахунком, побудована теорія сприйняттєвої дії Олексюка, 
є психологістичним принципом, який характеризується визнанням 
уявлення як нашого фундаментального відношення до предметів 
зовнішнього світу, як необхідної інтелектуальної основи «фундо-
ваних» переживань. Саме з цією позицією ми вже зустрічалися 
під час розгляду філософських поглядів Брентано і Твардовського 
(Брентано: «Ніщо не може бути предметом судження, ніщо не 
може бути предметом бажання, ніщо не може бути предметом очі-
кування чи остерігання, якщо воно не є уявлене» 148; Твардовський: 
«Щоб могти видати судження про предмет, ми мусимо спочатку 
цей предмет собі уявити; того, чого ми собі не уявляємо, ми так 
само не можемо стверджувати чи заперечувати, як і не можемо 
жадати чи ненавидіти» 149). Як бачимо, Олексюк дійшов до висно-
вку своєї докторської роботи (про те, що предметом так званого 
сприйняттєвого судження є предмет сприйняттєвої дії) шляхом 
критики твердження Брентано про домінуючу і фундаментальну 
роль уявлень щодо усіх інших психічних явищ, твердження, яке 
лежало в основі психологізму останнього 150. Чи це автоматично не 
виносить Олексюка поза рамки брентанівської філософської тра-
диції? Чи не свідчить це про те, що його теорія сприйняттєвої дії не 
вписується в методологічні і теоретичні рамки львівської філософ-

  148 Brentano F. Psychologia z empirycznego punktu widzenia / F. Brentano. — 
Warszawa, 1999. — S. 114.

  149 Twardowski K. O treści i przemiocie przedstawień / K. Twardowski // Twar-
dow ski K. Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 1965. — S. 13.

  150 На час написання Олексюком його докторської роботи (1932 р.) брен-
танізм як філософська течія вже втратив свою актуальність в європей-
ській філософії. Польський дослідник Януш Черни в праці «Брентанізм 
і його рецепція в європейській філософії» (1987) подає такі часові рамки 
існування брентанівської філософської течії: 1873–1930 (Див. Czerny J. 
Brentanizm i jego recepcja w filozofii europejskiej / J. Czerny. — Katowice, 
1987. — S. 13–15). 
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ської школи? На мою думку, — ні, оскільки критика цього принци-
пу в філософії Брентано була досить широко присутньою в працях 
багатьох його учнів: таким чином, наприклад, Твардовський дій-
шов до своєї теорії актів і результатів, Майнонґ — до своєї тео-
рії предметів, Фройд — до своєї теорії несвідомих переживань, а 
Гуссерль — до своєї феноменології. Незважаючи на це, жоден із 
них (і Олексюк також) не вийшов за рамки «методологічного» пси-
хологізму 151 Брентано (на психологізуючий стиль філософування 
вказує вже сам підзаголовок праці Олексюка — «Дослідження з 
психології пізнання», не кажучи вже про вживання характерного 
для брентанівської традиції філософського термінологічного апа-
рату). Отже, теорія сприйняттєвої дії Олексюка — це передусім 
оригінальне вирішення проблеми «психологічної трансценденції»; 
сформульований Олексюком принцип абсолютної даності предме-
та дії в кожному акті дії дав йому змогу обійти недоліки традицій-
ного брентанівського «онтологічного» психологізму і тим самим 
знайти оригінальне обґрунтування позиції епістемологічного ре-
алізму. Варто також зазначити, що більшість філософів, на яких 
Олексюк посилається у своєму дослідженні, 152 — це представники 

  151 Професор Ян Воленський у праці «Львівсько-варшавська філософська 
школа» (1985) запропонував розрізнення онтологічного і методологіч-
ного психологізму. Згідно з Воленським онтологічний психологізм поля-
гає у визнанні усіх філософських наук (логіки, аксіологіїї ітд.) частинами 
психології, а методологічний психологізм — у визнанні ефективності 
застовування у філософії методів психології (Див. Woleński J. Filozoficzna 
Szkoła Lwowsko-Warszawska / J. Woleński. — Warszawa, 1985. — S. 40).

  152 Подаю повний перелік філософів, на яких Олексюк посилається у сво-
їй докторській роботі: Казимеж Твардовський, Ганс Дріш, Едмунд Гус-
серль, Теодор Ліппс, Алексіус Майнонґ, Гельмут Крайбіґ, Ос вальд Кюль-
пе, Хайнц Лінке, Анрі Бергсон, Тадеуш Котарбінський, Ґосвін Уфуес, 
Хайнріх Рікерт, Вільгельм Шапп, Герман Шварц, Давід Кац, Вла ди-
слав Віт віць кий, Йоганнес Фолькельт, Момціло Селескович, Фрід-
ріх Дес са уер, Ернст Меуман, Жюль Сегло, Теодуль Рібо, Траґот Кон стан-
тин Остер райх, Поль Сольєр, Рудольф Герман Лотце, Віль гельм Вундт, 
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брентанівської філософської традиції, що однозначно вказує й на 
його власні філософські коріння.

6. Аналіз сприйняттєвого судження, здійснений Олексюком 
у його докторській роботі і озвучений у виступі «Про так зване 
сприйняттєве судження» на засіданні Польського філософського 
товариства у Львові 24 жовтня 1931 року, міг мати певний вплив 
на подальші дослідження у цьому напрямі, які проводилися у се-
редовищі львівсько-варшавської філософської школи (наприклад 
«Сприйняття і пригадування» (1933) Тадеуша Чежовського 153, 
«Два види сприйняття» (1935) Марії Адлерувни 154 та ін.).

Підсумки

На основі проведеного огляду філософських праць Олексюка мо-
жемо дійти однозначного висновку: філософським дослідженням 
Олексюка притаманні не тільки усі чотири конститутивні еле-
менти школи Твардовського (аналіз понять, інтроспекціонізм, 
інтенціоналізм, брентанівська класифікація психічних явищ), а 
й специфічніші методологічні і теоретичні елементи, які вказують 
на тісний зв’язкок філософії Олексюка з цією інтелектуальною 
формацією. Отож, і біографічна і філософська верифікація під-
твердили істинність головної гіпотези мого дослідження, вира-
женої тезою «Степан Олексюк — учень Казимежа Твардовського». 
Шановний читач матиме змогу переконатися в обґрунтованос-
ті висновків цього дослідження, ознайомившись з вибраними 
фрагментами філософських творів Олексюка, запропонованими 
у другій частині книги.

Артур Шопенгауер, Франц Глушка, Бенедетто Кроче, Анрі Буріо, Вла ді-
мир Ян келевич, Степан Балей, Франц Брентано, Ганс Корнеліус.

  153 Czeżowski T. Spostrzeżenia i przpomnienia / T. Czeżowski // Kwartalnik 
Psychologiczny. — 1933. — T. IV. — S. 237–244.

  154 Adlerówna M. Dwa rodzaje spostrzeżeń / M. Adlerówna // Kwartalnik 
Psychologiczny. — 1935. — T. VII. — S. 1–24.
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Анекс. Степан Олексюк і марксизм

Тісний зв’язок філософської творчості Степана Олексюка з львів-
сько-варшавською філософською школою значною мірою декон-
струює створений в радянський період його образ як полум’яного 
пропагандиста марксистсько-ленінської філософії на теренах до-
воєнної Галичини. Ця обставина, однак, не повинна затемнюва-
ти того факту, що прокомуністичні ідеї займали важливе місце у 
світоглядних преференціях українського філософа.

Починаючи з середини 20-х років ХХ століття Олексюк актив-
но залучався в роботу українських і польських прокомуністичних 
організацій Галичини, які фінансував Радянський Союз. Зокрема, 
в період з 1928 до 1932 року він працював редактором і публіку-
вався у львівському часописі «Вікна» — періодичному органі про-
радянського літературного об’єднання «Горно» 155. На сторінках 
цього часопису часто відбувалася вільна дискусія щодо окремих 
питань марксистської філософії (галицькі марксисти, на відміну 
від радянських, могли собі це дозволити), в контексті якої по-
встала низка філософських публікацій Олексюка: «В обороні тен-
денційності» (1929), «За організацію теми» (1930), «Ідеологічне» 
(1930), «Філософія в СРСР» (1931), «Століття Гегеля» (1931) та ін. 
Надзвичайно цікавою була полеміка Степана Олексюка з філо-
софом Володимиром Шаяном (на той час марксиста, але пізні-
ше — націоналіста та засновника української Рідної Віри) щодо 
проблеми інтерпретації поняття дійсності в марксистській філо-
софії. Окремі статті Олексюка викликають, однак, неабияке роз-
чарування — відверте та безкритичне вихваляння сталінського 
політичного курсу щодо розвитку філософії в СРСР, відстою-
вання принципу «партійності» математичної науки в полеміці з 

  155 Цікаво, що головний редактор «Вікон», Василь Бобинський (1898–1938), 
після ліквідації часопису польською владою у 1932 році емігрував до 
Радянського Союзу, де, за іронією долі, був розстріляний НКВД за зви-
нуваченням в українському націоналізмі.
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патріархом української математики в Галичині — Володимиром 
Левицьким та ін. Публіцистична діяльність Олексюка супрово-
джувалася багатою літературною творчістю: під псевдонімом 
«Тудор» він видав низку повістей виразно ідеологічного змісту 
(«Марія» (1928), «Молочне божевілля» (1930), «День отця Сойки» 
(1932)), які неодноразово перевидавали у Радянському Союзі аж 
до кінця 80-х років ХХ століття.

Чим була зумовлена така симпатія галицького філософа до 
комуністичної ідеології та Радянського Союзу? Відповідь на це 
питання, безперечно, слід шукати у тому калейдоскопі життєвих 
подій Олексюка, який мав місце під час дев’ятирічної перерви в 
його навчанні у Львівському університеті (1914–1923): починаю-
чи з мобілізації до австрійської армії на початку Першої світо-
вої війни, російського полону, участі в селянських повстаннях у 
Центральній Україні та закінчуючи вчителюванням у сільських 
школах Черкащини. Тривале перебування у Радянській Україні не 
могло не позначитися на світоглядних пріоритетах майбутнього 
філософа та письменника. У будь-якому разі Олексюк належав 
до поміркованого крила львівських марксистів, він вирізнявся 
з-поміж більш радикально налаштованих колег надзвичайною 
інтелігентністю, витонченістю думки і слова, знанням багатьох 
європейських мов. Тогочасні польські письменники, описуючи у 
своїх спогадах українських колег з «Горна», зокрема писали:

1) Александр Ват: «Олексюк був радше флегматичний, розваж-
ливий, обмірковував кожне своє слово. Читав неймовірно багато. 
Мав солідну освіту, готував тоді докторську дисертацію, жодне з 
важливих явищ сучасної світової думки не було йому чужим, з 
ним можна було розмовляти і про Рембрандта, і про Маяковського, 
і про фройдизм і про погляди Деборіна. Я мав враження, що він 
і Яран належать швидше до поміркованого крила групи „Горно”, 
тоді як Галан і Гаврилюк були більш екстремістичні»;

2) Леон Ґронсфельд: «Олексюк був найменше з усіх членів 
„Горна” заангажований в політичну роботу. Писав багато, гар-
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но і глибоко. Являв собою радше тип творця, ніж активного 
бойовика»;

3) Єжи Путрамент: «Олексюк був найбільш серйозним у групі 
„Горно” письменником, стриманий, менше ангажувався організа-
ційно. Його цінували як надзвичайно талановитого письменника».

З огляду на викладені факти, варто задати собі питання: чи 
узгоджувалися марксистські зацікавлення Олексюка з його на-
лежністю до традиції львівсько-варшавської філософської школи? 
Як відомо, остання не передбачала нав’язування своїм представ-
никам певного світогляду, вона характеризувалася плюралізмом 
доктрин і світоглядних орієнтацій. Учні Твардовського, Ізидора 
Домбська і Тадеуш Котарбінський, писали у зв’язку з цим:

Львівських філософів не об’єднувала якась спільна доктрина, 
якийсь спільний погляд на світ. Те, що створило основу духовної 

С. Олексюк серед членів об’єднання «Гроно», сидить другий справа (1929)
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єдності цих людей, це був не зміст науки, а спосіб, метод філософу-
вання і спільна наукова мова. Тому з цієї школи могли вийти спіри-
туалісти і матеріалісти, номіналісти і реалісти, логісти і психологи, 
філософи природи і теоретики мистецтва 156.

Май собі такий світогляд, який собі сформуєш відповідно до 
власних внутрішніх життєвих потреб, але філософуй відповідально, 
щоб техніка твоєї розумової роботи була сумлінною. Ось той девіз, 
який об’єднував навколо Твардовського молодих людей з такими 
різними світоглядними орієнтирами 157.

Твардовський визнавав, що кожна людина, в тому числі ко-
жен науковець, має природну потребу у формуванні власного 
світогляду, відповідно до впливів свого середовища, особистих 
переживань і уподобань. Сповідування того чи іншого світогляду, 
отже, не позбавляє права на заняття науковими дослідженнями. 
Однак засновник львівсько-варшавської школи одночасно засте-
рігав, що

потрібно тільки пам’ятати, що такий світогляд є особистою справою 
того, хто його сповідує, що неможливо показати його об’єктивного 
боку, що він не має характеру знання взагалі, а тим більше науко-
вого знання 158.

Іншими словами — там, де починається наука, необхідно зали-
шити усі свої суб’єктивні погляди осторонь. «Виразно позначити 
межі [...] де у філософських дослідженнях закінчується наука, а 

  156 Dąmbska I. Czterdzieści lat filozofii we Lwowie: 1898–1938 / I. Dąmbska // 
Przegląd Filozoficzny. — 1948. — T. 44. — S. 15.

  157 Kotarbiński T. Wspomnienia z czasów studenckich / T. Kotarbiński // 
Twardowski K. Wybór pism pedagogicznych i psychologicznych. — Warszawa, 
1992. — S. 484.

  158 Twardowski K. Przemówienie wygłoszone na obchodzie dwudziestolecia 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie dnia 12 lutego 1929 roku / 
K. Twardowski // Twardowski K. Wybrane pisma filozoficzne. — Warszawa, 
1965. — S. 381. 
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починається поезія або сповідування віри» — так здефініювала 
вимогу Твардовського Домбська 159.

Пригадаймо, Олексюк двічі виступав на засіданнях ПФТ з 
доповідями про філософію марксизму. Із наведених фрагментів 
щоденників Твардовського ми також дізналися, що засновник 
львівсько-варшавської школи, безперечно, знав про ідеологічні 
симпатії Олексюка, але це не перешкоджало йому високо ціну-
вати наукові роботи свого українського учня. У зв’язку з цим у 
філософській творчості Олексюка доцільно розрізнити дві групи 
його творів.

1. Наукові роботи, політично і світоглядно нейтральні:
a) філософські твори («Про помилки...» «Імпресія та ідея у 

Г’юма», «Про сприйняттєве судження...»);
b) доповіді, виголошені на засіданнях Польського філософ-) доповіді, виголошені на засіданнях Польського філософ-

ського товариства («Причинки до аналізу оман», «Про пред-
мет так званого сприйняттєвого судження», «Зауваження до 
роботи доктора Т. Вітвіцького під назвою „Про відношення 
змісту до предмету уявлень”», «Діалектичний матеріалізм», 
«Історичний матеріалізм», «В пошуках об’єктивних відпо-
відників наших почуттів», «На другому плані доповіді док-
тора Т. Вітвіцького „Про пізнаннєве значення почуттів” i 
роботи доктора С. Іґеля „З філософії вітального досвіду”»).

2. Літературна творчість, котра була політично і світоглядно 
заангажована:

a) низка повістей («Марія», «Молочне божевілля», «День отця 
Сойки»);

b) ідеологічно забарвлені статті («Ідеологічне», «Bellua sine 
ca pite», «Філософія в СРСР», «Ні, це звичайне», «Століття 
Геге ля», «В обороні тенденційності», «За організацію теми», 
«Від повідь товаришам»);

  159 Dąmbska I. Czterdzieści lat filozofii we Lwowie: 1898–1938 / I. Dąmbska // 
Przegląd Filozoficzny. — 1948. — T. 44. — S. 15. 
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c) літературна критика («Кілька схвильованих слів про генія», 
«Ексодус слова» та ін.).

Отже, з точки зору першої групи творів Олексюка можна роз-
глядати як нейтрального ідеологічно філософа, зацікавленого піз-
нанням об’єктивної істини, а з точки зору другої групи творів — 
як заангажованого ідеологічно письменника. Як письменник і 
публіцист Олексюк є представником марксистського світогляду 
та ідеології, але як філософ і науковець — представником львів-
сько-вар шавської філософської школи.

Спробою поєднання елементів марксизму з методологічними 
і теоретичними основами школи Твардовського і брентанізму 
можна вважати незавершену працю Олексюка «Основи естетики» 
(1932). У ній він, з одного боку, опираючись на праці російсько-
го марксиста Георгія Плеханова, намагався довести суспільний і 
класовий характер естетичного сприйняття, а з іншого боку, опи-
раючись на традиції львівсько-варшавської школи та австрійської 
філософії (Гуссерль, Ліппс, Фолькельт), намагався показати ваго-
му роль певних психологічних диспозицій суб’єкта в естетичному 
сприйнятті 160.

 Необхідно також зазначити, що поза марксизмом вартими 
дослідницької уваги є також впливи на філософські погляди 
Олексюка гуссерлівської феноменології 161, бергсонізму та інших 
відомих західноєвропейських філософських течій першої поло-
вини ХХ століття.

  160 Див. Іваник С. Семантична концепція естетики Степана Олексюка 
(спроба реконструкції) / С. Іваник // Вісник Національного універси-
тету „Львівська політехніка”: філософські науки. — № 723. — Львів, 
2012. — С. 124–127.

  161 Очевидно, на зацікавлення Олексюка творами Гуссерля вплинули лекції 
Романа Інґардена у Львівському університеті. Архівні матеріали свідчать 
про те, що Олексюк детально студіював праці Гуссерля, зокрема „Ideen 
zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie”. 
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ПРО ПОМИЛКИ В  ШКІЛЬНИХ 
ПИСЬМОВИХ РОБОТАХ 

З  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ. СПРОБА 
АНАЛІЗУ І  ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КЛАСИФІКАЦІЇ .162

І

1. Помилки в письмових роботах з української мови можуть бути 
матеріалом різних розглядів: педагогічного, діалектологічного, 
психологічного. Можливо ще й якогось четвертого, або й більше. 
З цього боку для них правдивим є те, що й для багатьох інших ви-
падків порушення норми, а саме, що вони є більш цікавими для 
дослідників, ніж так звані нормальні випадки.

Педагог може знайти в них вказівки щодо способу, яким дити-
ні найлегше засвоїти орфографічні правила. Дослідник діалектів 
знайде в них ознаки, характерні для мовлення середовища, в яко-
му живе школяр. Нарешті психолог буде їх розглядати як витвори 
психофізичних процесів, які для кожного окремого випадку за-
вжди мають свою основу в психіці дитини. Він може поставити 

  162 Фрагмент Олексюк С. Про помилки в шкільних письмових роботах з 
української мови. Спроба аналізу і психологічної класифікації / С. Олек-
сюк. — Львів, 1927. — С. 1–23.
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собі завдання — виявити ту основу для кожного випадку. В цьому 
випадку він здійснить психологічний аналіз помилок. Таке за-
вдання, загально кажучи, ставить перед собою ця наша спроба.

2. Матеріал для цієї спроби взятий з письмових робіт школярів 
1-го класу української приватної гімназії у Чорткові (шкільний 
рік 1926/1927). Він містить у собі всі помилки зі 150-ти шкільних 
вправ (близько 3000 випадків).

3. Суть помилки як своєрідного психофізичного акту разом 
з його витвором полягає у властивості, яка вирізняє його як акт 
помилковий серед аналогічних непомилкових актів. Цю спільну з 
іншими помилковими актами властивість буде мати акт, витвором 
якого є хибно написане слово. І оскільки нам залежить на відшу-
канні цієї властивості з метою влучного визначення наших поми-
лок, то для полегшення цього завдання ми розширимо це питан-
ня, і замість того, щоб добиватися дефініції помилок в письмових 
вправах, ми спитаємо, що таке помилка взагалі. Бо ж ми зустрічає-
мо її не тільки в тих актах, наслідками яких є хибно написане слово, 
але також і в актах сприйняття, пригадування, судження і т. д.

Для встановлення дефініції помилки ми використаємо влас-
тивість, яку ввів віденський психолог Брентано для розрізнення 
явищ психічних від фізичних. На думку Брентано, яка у теперіш-
ній психології є загальноприйнятою, головна властивість пси-
хічних актів полягає у тому, що кожний психічний акт до чогось 
звертається, до чогось, як це говориться в психології, інтендує. 
Якщо ми сприймаємо, то сприймаємо щось, якщо пригадуємо, 
то пригадуємо щось, якщо бажаємо, то бажаємо чогось і т.д. Оце 

„Das Sich -Wenden zum Etwas” відрізняє головним чином акти пси-Das Sich -Wenden zum Etwas” відрізняє головним чином акти пси- Sich -Wenden zum Etwas” відрізняє головним чином акти пси-Sich-Wenden zum Etwas” відрізняє головним чином акти пси--Wenden zum Etwas” відрізняє головним чином акти пси-Wenden zum Etwas” відрізняє головним чином акти пси- zum Etwas” відрізняє головним чином акти пси-zum Etwas” відрізняє головним чином акти пси- Etwas” відрізняє головним чином акти пси-Etwas” відрізняє головним чином акти пси-” відрізняє головним чином акти пси-
хічні від актів фізичних, яким цієї властивості бракує. Цю влас-
тивість назвав Брентано інтенціональністю психічних актів, а це 

„щось”, до якого звертається кожен психічний акт, називають ін-
тенціональним предметом психічного акту.

Все, що стверджено для кожного психічного акту, відноситься 
також до актів волі зокрема. Кожний акт волі звертається, інтен-
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дує до чогось, що є для нього інтенціональним предметом. В пси-
хічному акті волі (А) може мати місце такий випадок, коли його 
інтенція (І), спрямована на інтенціональний предмет цього акту 
(В), не влучає в цей предмет, а влучає в інший (В’), який насправді 
не був предметом інтенції:

Якщо такий акт волі супроводжує переконання, що інтенція 
влучає у належний предмет (В), тоді має місце помилковий акт 
волі, іншими словами — помилка. Наприклад, я пишу за столом 
і хочу замочити перо в чорнилі. Інтенціональним предметом мого 
акту волі є замочене в чорнилі перо. Я механічно, не дивлячись у 
той бік, простягаю руку з пером до чорнильниці, і влучаю у першу 
ж посудину, що трапляється мені на шляху. Занурюю в неї перо, 
далі приставляю його до паперу і помічаю, що перо замочене в 
попелі. Мала місце помилка. Інтенція мого акту волі, спрямована 
на перо замочене в чорнилі, влучила в перо замочене в попільниці. 
Оскільки я був при цьому переконаний, що влучаю у чорнильни-
цю, я помилився.

Тепер нам вже не важко сказати, що таке помилка. Це — акт 
волі, інтенція якого влучає у неналежний предмет і який супро-
воджується переконанням про те, що інтенція влучає у належний 
інтенціональний предмет. Коротше кажучи, помилка — це акт 
волі, інтенція якого несвідомо влучає у неналежний предмет акту.

В нашому випадку предметом інтенціонального акту волі є 
для дитини правильно написане слово. Під час завершення цьо-
го акту волі його інтенція збивається з вірного шляху і влучає в 
неналежний предмет акту, в хибно написане слово. Коли дитина 
при цьому є несвідомою того, що вона написала слово хибно, тоді 
вона помилилася.
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4. Тут вже само собою напрошується завдання психологічного 
аналізу помилки. Слід намацати в психічному акті волі те місце, 
в якому заломлюється його інтенція і знайти причини, які збива-
ють інтенцію з прямого шляху і скеровують її до того, а не іншого 
неналежного предмета. Якщо нам вдасться це зробити — аналіз 
буде завершений, помилка буде пояснена. Іншими словами — 
йдеться не про те, щоб вияснити, чому дитина не написала слово 
правильно, а про те, чому вона написала його так, а не інакше — 
хибно. Якщо ми це вияснимо — аналіз буде завершений, помилка 
щодо своєї причини буде розкрита.

ІІ

1. У своєму аналізі я буду послуговуватися психологічним понят-
тям диспозиції. Це поняття було прийняте в теперішній психо-
логії замість давнішого, напівметафізичного поняття здібності 
(середньовічної facultas) і розуміються під ним недоступні нашо-
му досвіду, менш або більш тривалі, існуючі всередині нас умо-
ви, завдяки яким у нас виникають різні види психічних фактів. 
Спробую пояснити це поняття на прикладі. Однією з диспози-
цій, прийнятих у психології і знаних нам зі щоденного життя, є 
пам’ять. Завдяки цій диспозиції у нас виникає та група психічних 
фактів, які ми називаємо пригадувальними психічними фактами. 
Того „завдяки” не слід, однак, розуміти таким чином, начебто ця 
диспозиція витворює психічні факти пригадування. Їх витворю-
вала середньовічна facultas пам’яті, яка була пришитою до душі 
латкою. Внутрішній досвід не показує нам ніякого витворювання. 
Наприклад, я пригадую собі в цей момент чортківський костел. В 
моїй свідомості з’являється пливкий образ цього костелу, щодо 
якого я переконаний, що це той самий костел, який я бачу щодня 
по дорозі в гімназію. Я пригадав собі його. Одну хвилину стоїть 
він „перед очима моєї душі”, потім щезає так само, як і з’явився. 
Внутрішня самообсервація не виявляє мені ані якогось окремого 
творця цього образу — facultas, ані факту творення. Умови, завдя-
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ки яким в мені виник цей психічний факт, недоступні внутріш-
ньому досвіду. Так само вони недоступні тоді, коли я пригадую 
собі Дніпро, який я бачив з Купецького cаду в Києві, або якусь 
пісню. Для всіх цих трьох психічних фактів спільним є те, що, пе-
реживаючи їх, я переконаний, що їх предмети були вже мені раз 
дані. Завдяки цій спільній властивості я зв’язую їх в одну групу 
разом з іншими подібними фактами і називаю цю групу прига-
дувальними психічними фактами. Завдяки їй я приймаю теж для 
цієї групи щось спільне в умовах виникнення зарахованих до неї 
окремих фактів і те спільне називаю диспозицією пам’яті. Нічого 
такого, що я міг би назвати пам’яттю, я не спостерігаю у своєму 
переживанні. Але саме це поняття є для мене корисним, потріб-
ним, помічним. Воно дозволяє мені тісніше зв’язати всі пригаду-
вальні психічні факти в одну групу; воно полегшує мені опис і 
класифікацію цієї групи. Врешті воно дає мені змогу віднести всю 
цю групу до якогось квазіпричинового підґрунтя, що дає мені час 
від часу приємну ілюзію розуміння цієї групи психічних фактів. 
Одним словом, ми маємо тут справу з таким самим науковим по-
няттям, як поняття сили у фізиці, доцільності у біології, прагма-
тичного зв’язку в історії. Воно вигідне і приємне тим, що не має 
претензій до признання йому якогось метафізичного буття, як 
це робили раціоналістичні facultates і що в кожній хвилині гото-
ве без конфлікту поступитися місцем кращому, більш науковому 
поняттю, якщо таке з’явиться на його місце.

2. Про одні з диспозицій можна образно сказати, що вони 
вроджені людині, себто, що вони приходять разом з людиною на 
світ. Про інші скажемо, що вони набуті, себто, що вони виникли 
в людині вже після народження, на основі досвіду. До перших ми 
зараховуємо такі диспозиції, як пам’ять, розум, уява, вразливість 
на подразники зовнішнього світу, до других — такі, як диспозиція 
до читання, писання, рахування і т. д. При аналізі нас обходити-
ме диспозиція, яку в одному означенні треба буде зарахувати до 
вроджених, а в другому — до набутих. Назвемо її артикуляційною 
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диспозицією і будемо під нею розуміти диспозицію до мови. Якщо 
йтиметься про диспозицію до мови взагалі, то вона буде вродже-
на, бо дитина приносить з собою на світ психофізичні умови, які 
дають їй змогу навчитися говорити. Якщо йтиметься про дис-
позицію до якоїсь однієї з мов, то вона буде набута, бо виникає в 
дитині вже пізніше, при зіткненні з середовищем, в якому живе 
дитина. Першу назвемо для розрізнення загальною артикуляцій-
ною диспозицією, а другу — племінною артикуляційною диспо-
зицією. Цією останньою ми тепер займемося детальніше.

3. Племінна артикуляційна диспозиція виникає і розвиваєть-
ся на ґрунті загальної. Можна більш-менш визначити час її ви-
никнення в житті дитини. Допоможе нам у цьому спроба аналізу 
загальної артикуляційної диспозиції, бо ця остання являється 
мені переплетенням цілого ряду інших диспозицій, перелік яких я 
спробую тут дати. Отже, в першу чергу, входить у неї фізіологічна 
артикуляційна диспозиція, яка має свою основу в мовних орга-
нах дитини. Потім диспозиція, яку назвемо експресійною і яка 
проявляється у притаманних людині схильностях до вираження 
(експресії), до виявлення психічного змісту. Далі входить у склад 
загальної артикуляційної диспозиції перцепційна диспозиція, яка 
в свою чергу складається з акустичної і оптичної диспозиції, за-
вдяки яким дитина сприймає звуки і їх комплекси, а також від-
повідні до них рухи органів мови. Нарешті — диспозиція, яку 
я назву імітаційною і яка проявляється в притаманній людині 
схильності до наслідування сприйнятих предметів. У другому і 
четвертому випадку слід би точніше говорити про експресійну й 
імітаційну тенденцію, бо ці диспозиції проявляються з притаман-
ною тенденціям упертістю в людині.

Слід також відмітити, що цей мій перелік можливо не охо-
плює собою всіх диспозицій, які входять у склад загальної арти-
куляційної диспозиції, але я намагався перерахувати всі ті, яких 
достатньо для зрозуміння загальної артикуляційної диспозиції 
і які допоможуть мені прослідкувати виникнення племінної ар-
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тикуляційної диспозиції. Перераховуючи їх вище, я хотів самим 
їх порядком приблизно зазначити порядок, в якому ми можемо 
намітити їх прояв у житті дитини. На першому місці я поставив 
фізіологічну диспозицію тому, що її зовнішню, видиму основу, а 
саме органи мови, ми можемо ствердити вже в лоні матері. Це 
очевидно не є суттєвим, адже фізіологічні основи інших диспози-
цій також слід перенести на ту пору життя дитини. Суть справи 
полягає в тому, що фізіологічна основа цієї диспозиції є такою, 
що для її актуалізації достатньо буде першого зіткнення дитячих 
легенів з повітрям. Тому вона знаходить свій актуальний корелят 
у першому після народження крику дитини.

 Залежно від інтерпретації того крику визначимо час актуалі-
зації експресійної диспозиції. Якщо ми будемо розуміти перший 
крик дитини як голосовий рефлекс, що не займає свідомості ди-
тини, то час пробудження експресійної диспозиції прийдеться 
відсунути на пізніше. Якщо ми будемо вважати його виразом ор-
ганічного чуття дитини при зіткненні з повітрям, тоді час актуа-
лізації експресійної диспозиції співпадатиме з часом актуалізації 
фізіологічної диспозиції. В будь-якому разі ми не відсунули б часу 
пробудження експресійної диспозиції надто далеко: перший же 
крик дитини, яким вона виражає свій голод або невдоволення, 
буде актуальним корелятом цієї диспозиції, себто намітить час її 
пробудження. Останній припаде на перші дні життя дитини: в ці 
дні загальна артикуляційна диспозиція являється переплетенням 
фізіологічної і експресійної артикуляційної диспозиції.

З того часу до пори пробудження акустичної перцепційної дис-
позиції минає в житті дитини чималий період часу. Слухові вра-
ження дитина, яка приходить на світ глухою, отримує з першого 
дня свого життя. Але ці враження являються їй як одностайний, 
суцільний хаос звуків, який вона не може впорядкувати на протя-
зі довгого часу. Так само виглядає справа з зоровими і усіма інши-
ми враженнями: психіка дитини мусить виконати важку роботу, 
перш ніж вона зуміє з того хаосу вражень виділити окремі відріз-
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ки і зробити їх предметом своєї уваги, себто перш ніж вона зуміє 
перебудовувати свої враження на сприйняття (перцепцію). Але 
вже перший звук, який дитина виділить з того хаосу і на якому 
вона зупинить свою увагу, буде актуальним корелятом акустичної 
перцепційної диспозиції, а момент його виділення буде моментом 
пробудження цієї диспозиції. Цей момент припадає приблизно на 
четвертий місяць життя дитини.

Акустична перцепційна диспозиція не зливається відразу з 
попередніми в одну цілість. Вона пробігає паралельно з ними в 
психіці дитини, подібно як і оптична перцепційна диспозиція. 
Сприймаючи якийсь звук або комплекс звуків, дитина може дати 
цьому вираз в криці так само, як при сприйнятті якоїсь барви. 
Але між її криком (як корелятом експресійної диспозиції) і тим 
сприйняттям звуку (як корелятом акустичної перцепційної дис-
позиції) нема ще тіснішого зв’язку, ніж між криком і сприйняттям, 
наприклад, барви (як актуального кореляту оптичної перцепцій-
ної диспозиції). Тісніший зв’язок між ними виникає тільки тоді, 
коли під час сприйняття звуку в дитині пробуджується тенденція 
до наслідування цього звуку, себто коли в ній актуалізується імі-
таційна диспозиція. Отже, в цьому першому психофізичному акті 
наслідування почутого звуку або комплексу звуків беруть участь 
усі чотири перераховані мною вище диспозиції: фізіологічна дис-
позиція тим, що задіюються органи мови, експресійна диспози-
ція тим, що дитина виражає свій психічний зміст, перцепційна 
диспозиція тим, що дитина виділяє з хаосу звуків один і на ньо-
му затримує свою увагу, нарешті імітаційна диспозиція тим, що 
дитина наслідує сприйнятий звук. Цей складний психофізичний 
акт є дійсно творчим актом в житті дитини. Тому вона так радіє, 
відкривши в собі таку велику здібність: вона підскакує в колисці 
і сотні разів повторює один і той самий склад: „ма-ма-ма-ма”.

Слід, однак, сказати, що актуалізація всіх тих диспозицій в 
цьому одному акті є одночасно виникненням у дитині племінної 
артикуляційної диспозиції, себто диспозиції до володіння однією 
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з існуючих мов. Звуки, які дитина тут наслідує, вона вихоплює 
з мови свого середовища. При зіткненні з іншим середовищем 
дитина наслідувала б інші звуки. Диспозиція до психофізично-
го переживання цих, а не інших, звуків набувається, отже, ди-
тиною шляхом актуалізації всіх чотирьох названих вище дис-
позицій, з яких складається загальна артикуляційна диспозиція. 
Набувається вона при зіткненні дитини з мовою середовища, чого 
дитина не приносить з собою на світ. Тому ми сказали на початку, 
що племінна артикуляційна диспозиція виникає на основі загаль-
ної артикуляційної диспозиції і що вона є набутою, а не вродже-
ною. Час її виникнення у дитини припадає приблизно на кінець 
першого року життя.

4. Спробуємо тепер придивитися до розвитку племінної диспо-
зиції в житті дитини. Нам не йтиметься при цьому про її кількіс-
ний розвиток; тут справа є ясною: диспозиція починає від одного 
складу і зростає в міру того, як дитина засвоює собі окремі слова 
з мови середовища. Нам йтиметься про схоплення й визначення 
якісного характеру цієї диспозиції і зафіксування змін, які в ньо-
му відбуваються.

В поданій на початку дефініції диспозиції ми сказали, що вона 
є умовою, недоступною нашому внутрішньому досвіду. Яким же 
чином ми доберемося до неї, щоб мати змогу її описати, якщо 
вона недоступна нашому досвіду? Ми зробимо це за посередни-
цтвом актуального кореляту цієї диспозиції, тобто психічного 
факту, який виникає в нас завдяки цій диспозиції. Сама диспо-
зиція нам не дана, але даний нам її актуальний корелят. А якщо 
він виникає завдяки диспозиції, то його аналіз може нам дещо 
сказати про саму диспозицію.

Першим актуальним корелятом племінної артикуляційної дис-
позиції є крик, яким дитина наслідує почуте з середовища сло-
во. Припустимо, що це буде крик „ма” і що дитина відтворює за 
допомогою нього почуте від матері слово „мама”. Прослідкуймо, 
яким чином цей крик виникає в психофізичному апараті дитини. 
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Перш за все дитина повинна почути наслідуване слово. Вона його 
неодноразово чує, себто сприймає на слух, ще до того, коли в ній 
пробудиться нахил до наслідування. Отже, першою задіюється 
акустична перцепційна диспозиція. Вона постачає матеріал для 
імітаційної диспозиції. Як виглядає цей матеріал? Відповідь на це 
питання видається простою: дитина чує слово „мама”, перцепційна 
диспозиція отримує і передає його далі таким, яким воно звучить. 
І очевидно така відповідь була б хибною. Вона була б оперта на 
припущенні, що люди сприймають звуки на слух так однаково, як 
однаково вони звучать самі по собі. Немає нічого більш помилко-
вого, ніж таке припущення. Якщо було б істинним твердження, 
що всі враження зовнішнього світу вриваються в нашу психіку 
з притаманною їм „об’єктивною” інтенсивністю і займають у ній 
місце відповідно до цієї інтенсивності, то нам тоді слід було б бути 
богами, щоб наша психіка не розсипалася. Адже цих вражень що-
миті є безліч, а об’єм нашої психіки є обмеженим. Та вона не зали-
шається в стосунку до тієї зливи вражень пасивною. Не випадково 
її називають психічним організмом. Вона активно входить в той 
пливкий, мінливий, повний хаотичного руху світ вражень і, об-
разно кажучи, бере його за чуба. Одні враження вона відкидає геть 
поза свої межі: вони для неї не існують. Інші відсуває на задній 
план так, що вони тільки, немовби через туман, видніють на її полі. 
І тільки одну дрібну частину з тих вражень вона приймає до себе 
і сприймає їх. Одним словом, вона організовує свій світ вражень 
і дійсно виступає в стосунку до нього творцем. Очевидно, вона 
робить цю величезну роботу щомиті, поки є здоровою і перебуває 
в стані свідомості. І очевидно — робить її так, як уміє. І робота ця 
не дається їй відразу, після народження. Можна сказати, що основу 
для цієї роботи має приспана психіка дитини ще в лоні матері. Але 
психіка пробуджується до цієї роботи тільки під напором хаотич-
ного світу вражень, який непокоїть дитину після її народження. 
Пробуджується вона повільно і розвивається ще повільніше.
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Очевидно, „об’єктивно” беручи, сказане матір’ю слово „мама” 
звучить однаково для шестилітньої донечки, що бавиться лялькою 
на долівці, як і для однолітнього синочка, що підкидає ніжками в 
колисці. Але чують вони це слово неоднаково. Психіка синочка 
працює далеко не так справно, як психіка „великої” донечки. Я хо-
тів би поставити твердження, що синочок у колисці чує слово так, 
як він його вимовляє, а саме як „ма”. В будь-якому разі припустимо, 
що акустична перцепційна диспозиція перебудовує слово „мама” 
так, як їй це дозволяє психічна спроможність дитини, і в тому пе-
ребудованому вигляді передає як матеріал імітаційній диспозиції.

Нам важко сказати, як саме це сприйняте слово „мама” вигля-
дає в психіці дитини. Але якщо воно не має ще на ґрунті перцеп-
ційної диспозиції постаті „ма”, то зазнає в цьому напрямку пере-
будови на ґрунті імітаційної диспозиції. Імітація відбувається в 
мовному психічному осередку дитини за посередництвом експре-
сійної диспозиції і мовних засобів. Ми мусимо визнати, що весь 
імітаційний апарат виконує в цьому випадку свою роботу дуже 
нескладно. А оскільки весь цей апарат становить у своїй роботі 
органічну єдність, то ми будемо недалеко від істини, коли скаже-
мо, що продукт імітації має в мовному психічному осередку дити-
ни таку саму постать, як і в її мовленнєвому апараті. Цим я хочу 
сказати, що слово дитини існує в її психіці таким, яким воно іс-
нує в її вимові. Конкретно, в нашому випадку, якщо слово „мама” 
звучить в устах дитини як «ма», то, згідно з нашим припущенням, 
в такій самій постаті („ма”) воно знаходиться і у психіці дитини. 
Назвімо цю постать слова фонетичною і скажемо коротко: слово 
існує у психіці дитини в його фонетичній постаті (себто згідній з 
вимовою дитини).

Цим твердженням ми доходимо до відповідної мети остан-
нього розділу наших міркувань, а саме до окреслення початково-
го характеру племінної артикуляційної диспозиції. Розглянутий 
на прикладі слова „ма” перший продукт імітаційної диспозиції є 
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першим актуальним корелятом племінної артикуляційної диспо-
зиції. Переносячи прикмети актуального кореляту диспозиції на 
саму диспозицію, ми кажемо, що племінна артикуляційна диспо-
зиція прибирає в своїй початковій актуалізації постать фонетичної 
дис позиції.

Нарешті ми дійшли до поняття, яким ми будемо послуговува-
тися безпосередньо при аналізі помилок. Це поняття фонетичної 
диспозиції. Ним ми охоплюємо умови, завдяки яким у психіці 
дитини з’являється слово в такій постаті, в якій воно існує у ви-
мові дитини.

Підемо ще кілька кроків вперед; проведемо деякі розрізнення 
в фонетичній диспозиції і придивимося до подальшого розви-
тку артикуляційної диспозиції. Таким чином ми дійдемо до ще 
кількох понять, якими будемо послуговуватися безпосередньо в 
нашому аналізі помилок.

5. Що стосується фонетичної диспозиції, то вона спочатку про-
являється як індивідуальна фонетична диспозиція. Дитина вимов-
ляє слово так, як вона може його вимовити. Слово з’являється у 
психіці дитини в фонетичній постаті, наскрізь залежній від ступе-
ня розвитку мовного апарату дитини — в індивідуальній фонетич-
ній постаті. Згодом, якщо згаданий апарат розвивається нормаль-
но, вимова дитини стає щораз подібніша до вимови середовища, 
слово поступово скидає з себе індивідуальну фонетичну постать і 
прибирає племінну фонетичну постать, згідну з постаттю, в якій 
воно існує у вимові середовища. Індивідуальна фонетична диспо-
зиція перетворюється на племінну фонетичну диспозицію. У пси-
хіці дитини виникають умови, завдяки яким слово з’являється у 
ній у постаті згідній з вимовою середовища. Все це має місце тоді, 
коли мовний апарат дитини розвивається нормально. При дефек-
тах у цьому розвитку вимова дитини носить у відповідних місцях 
на протязі довгого періоду, а навіть на протязі усього життя, інди-
відуальні прикмети. Відповідна цим місцям диспозиція на протязі 
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довгого періоду, а навіть на протязі усього життя, не перестає бути 
індивідуальною фонетичною диспозицією.

Артикуляційна диспозиція, прибравши постать племінної фо-
нетичної диспозиції, зберігає її в нормальних умовах на протязі 
всього життя. У неграмотних людей це також є єдина постать, яку 
прибирає в своєму розвитку артикуляційна диспозиція, оскільки 
в психіці неграмотної людини слово ніколи не виходить за рам-
ки тієї форми, яку воно має у її власній вимові, зазвичай згідній 
з вимовою середовища. Інакше виглядає справа з гра мот ними 
людьми.

З того часу, як людина береться до науки, слово відкриває пе-
ред нею своє нутро. До цього часу вона схоплювала слово як за-
мкнену в собі єдність. Фонетична диспозиція, якою вона до цього 
часу користувалася, діє синтетично. Дуже можливо, що дія цього 
синтезу простягається і поза межі слова. Можливо, що дитина 
схоплює навіть ціле речення як замкнену в собі єдність. З момен-
ту, коли дитина входить в процес науки, ця єдність розпадається: 
дитина проникає у внутрішньо-фонетичну і морфологічну будову 
слова, вчиться переживати слово аналітично. В психіці дитини 
виникають умови, завдяки яким в ній може з’явитися слово у 
постаті, згідній з його внутрішньою будовою, а якщо сюди до-
лучиться графічна навичка, то також у постаті, згідній з орфо-
графічними правилами. Назвімо ці умови, для протиставлення з 
фонетичною диспозицією, етимологічною диспозицією.

Дійшовши до етимологічної диспозиції, ми вже маємо всі понят-
тя, якими ми будемо послуговуватися при аналізі помилок, а саме:

а) індивідуальна фонетична диспозиція, під якою ми розумі-
ємо умови, завдяки яким у психіці дитини виникає слово, 
згідне з її власною (індивідуальною) вимовою;

б) племінна фонетична диспозиція, під якою ми розуміємо 
умови, завдяки яким у психіці дитини виникає слово, згідне 
з вимовою середовища;
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в) етимологічна диспозиція, під якою ми розуміємо умови, за-
вдяки яким у психіці дитини виникає слов,о згідне з його 
внутрішньою будовою і орфографічними правилами.

6. Етимологічна диспозиція, подібно як фонетична, починає 
свій розвиток від одного слова, після чого охоплює щораз біль-
шу кількість слів в міру того, як поширюється освіта дитини. 
В людини з середньою освітою ця диспозиція охоплює зазви-
чай весь запас її слів і стає свого роду навичкою. Якщо люди-
на не займеться далі спеціальним філологічним навчанням, то 
розвиток її етимологічної диспозиції на цьому зупиниться. Ця 
диспозиція проявляється справді в стосунку до кожного слова. 
В психіці людини існують умови, що дають їй змогу переживати 
кожне слово згідно з його будовою. Але, кажучи образно, кожне 
з цих слів виступає у психіці людини в одній площині: людина 
має змогу переживати його згідно з його будовою, але тільки в 
такій постаті, в якій воно існує в її запасі слів на даний момент. 
Етимологічна диспозиція справді проявляє свою аналітичну ак-
тивність, але цей її аналіз діє двовимірно: вона пересувається від 
однієї частини слова до іншої, від одного слова до іншого, але 
тільки в площині теперішності.

В нову фазу розвитку вступає ця диспозиція у людини, яка 
займається спеціальним філологічним вивченням своєї мови. 
Площина теперішності, в якій до цього часу виступали в психі-
ці людини всі слова, розсувається, світ її мови отримує глибину. 
Ця глибина є незвичайною. Її межі розпливаються в далині, до 
якої не досягає ймовірно жодна з гуманітарних наук. Вся ця гли-
бина стає полем аналітичної активності етимологічної диспозиції. 
В психіці людини виникають умови, які дають їй спроможність 
переживати теперішню постать слова як останню ланку довгого 
історичного розвитку. Образно кажучи, аналітична активність 
етимологічної диспозиції діє трьохвимірно. І як важко встанови-
ти межі поля її діяльності, так теж важко визначити межі розви-
тку етимологічної диспозиції в цьому напрямку. Для нас поки що 
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важливо зазначити, що яким би не був розвиток етимологічної 
диспозиції, він не був би спроможний витіснити з психіки люди-
ни фонетичну диспозицію. Коли одне й те саме слово з’явиться 
у психіці людини один раз як корелят фонетичної диспозиції, а 
другий раз — як корелят етимологічної диспозиції, й коли при 
цьому людина усвідомить собі, що історично «правильним» є 
слово тільки в цьому другому випадку, то в неї може виникнути 
тенденція до перенесення етимологічних прикмет слова у вимову. 
Таку тенденцію ми зустрічаємо у людей з занадто «правильною» 
вимовою. Але саме карикатурність такої вимови свідчить про те, 
що фонетичну диспозицію неможливо безкарно усунути з поля її 
діяльності. Вона занадто глибоко вкорінена в психіці людини. Її 
позицію робить тут непорушною сильна навичка, набута з ран-
нього дитинства, постійний вплив середовища і, що найголовні-
ше, — фізіологічні закони вимови, зв’язані з діяльністю мовних 
органів. Поки в психіці не виникне етимологічна диспозиція, фо-
нетична диспозиція є єдиною підставою для способу переживання 
людиною слова, а саме фонетичного способу переживання. Тільки 
після появи етимологічної диспозиції процес переживання сло-
ва відбувається не виключно на підставі фонетичної диспозиції. 
Таким чином етимологічна диспозиція стає підставою для нового, 
другого за рахунком способу переживання людиною слова — ети-
мологічного, який формується у психіці людини обіч фонетичного.

Не можна сказати, що вище описаний процес відбувається без 
опору з боку фонетичної диспозиції. Навпаки: етимологічна дис-
позиція тільки у важкій і систематичній боротьбі зі своєю супер-
ницею, яка завзято захищає свою виключну позицію в психіці 
людини, мусить здобувати собі слово за словом. Можна було б 
написати цілу історію цієї боротьби, почавши від того дня, коли 
дитина вперше взяла до рук буквар, аж до примирення супер-
ниць, яке приходить приблизно з закінченням середньої осві-
ти і приносить з собою взаємний розподіл поля дій між обома 
диспозиціями.
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Кожна історія має свої документи. Мала б їх і історія боротьби 
між фонетичною і етимологічною диспозицією. Головними, якщо 
не єдиними, документами цієї історії були б помилки в письмових 
роботах дитини. Таким чином ми підійшли безпосередньо до на-
шої теми.

ІІІ

1. При аналізі помилок я йшов наступним шляхом. Спочатку 
я вибрав помилки з завдань у такому порядку, як вони там були 
зроблені. Потім я, керуючись зовнішніми ознаками помилок, роз-
бив увесь вибраний матеріал приблизно на сорок видів. Поділ цей 
не був точний, він допоміг тільки у початковому впорядкуванні 
матеріалу і зробив можливим більш суттєвий розгляд. При цьому 
розгляді виявилось, що багато з цих видів можна звести до одна-
кових причин і це дало підставу для класифікації вищого порядку, 
опертої на точно визначених внутрішніх зв’язках і тому згідної з 
логічними вимогами поділу. Порівняння груп, які утворилися при 
цій класифікації, дало підставу для твердження, яке охоплювало 
майже весь зібраний матеріал і тому було остаточним результа-
том проведеного аналізу.

Тепер, при представленні цього результату, я піду зворотнім 
шляхом. Спочатку я висуну твердження, до якого привів мене 
аналіз, а потім проілюструю його за допомогою впорядкованого 
матеріалу, на якому воно опирається. Цей шлях є коротшим і лег-
шим від попереднього, а що стосується його доказової вартості, 
то вона нічим не поступається доказовій вартості першого шляху.

Твердження звучить наступним чином: усі зібрані мною в да-
ному випадку помилки, за винятком так званих прописок, можна 
зрозуміти як результат боротьби між фонетичною й етимологіч-
ною диспозицією.

2. Як слід собі уявити цю боротьбу між диспозиціями?
Раніше ми говорили про те, що письмова робота дитини скла-

дається з цілого ряду актів волі. Ми також говорили про те, що 
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характерною рисою кожного акту волі як психічного факту є ін-
тенціональність, яка проявляється в тому, що акт волі звертаєть-
ся, інтендує до якогось предмету. Отже, для того, щоб акт волі 
звертався до якогось предмету, цей предмет мусить бути у ньому 
уявлений. Ми не можемо інтендувати в акті волі до предмету, не 
уявляючи собі його якимось чином. Тому говориться в психоло-
гії, що в основі кожного акту волі лежить уявлення предмету, до 
якого він звертається, або теж, що уявлення предмету становить 
інтелектуальну основу акту волі.

Кожен з тих актів волі, з яких складається письмова робота 
дитини, теж має свою інтелектуальну основу: її утворює уявлення 
слова, яке має бути написане. Уявлення слів виникають у психіці 
дитини на ґрунті артикуляційної диспозиції: це ми встановили в 
попередній частині доповіді. Ми також припустили, що ця дис-
позиція спочатку прибирає у дитини постать фонетичної диспо-
зиції і що на ґрунті фонетичної диспозиції з’являється уявлення 
слова в такій формі, в якій це слово існує у вимові дитини або 
її середовища. Ми також говорили про те, що фонетична дис-
позиція є єдиною постаттю артикуляційної диспозиції у дити-
ни до того часу, доки в неї не почне розвиватися етимологічна 
диспозиція, себто доки дитина не зіткнеться з книжкою. З того 
моменту, коли етимологічна диспозиція утвердиться в психіці 
дитини, дитина має змогу переживати слова, охоплені обома дис-
позиціями двома способами: фонетично, себто згідно з власною 
вимовою або вимовою середовища — на ґрунті фонетичної дис-
позиції, і етимологічно, себто згідно з морфологічною будовою 
слова і орфографічними правилами — на ґрунті етимологічної 
диспозиції. Теоретично області обох способів переживання слова 
чітко розмежовані: всюди, де ми послуговуємося мовою як засо-
бом спілкування, ми переживаємо її фонетично, тоді як на письмі 
і всюди, де мова як така стає предметом наукового дослідження, 
ми переживаємо її етимологічно. На практиці це розмежування 
засвоюється дитиною тільки з великими труднощами.
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Великі перешкоди ставить тут фонетична диспозиція, яка є 
для дитини наче природним способом переживання слів. Набута 
в тривалому вправлянні й оперта на фізіологічних законах ви-
мови, охоплює вона значно більшу кількість мовних переживань 
навіть тоді, коли у дитини розвинеться етимологічна диспози-
ція. І всюди, де тільки для цього трапляється нагода, вривається 
вона в область тієї останньої і робить тут зломи всюди, де ще не 
встигла утвердитися її суперниця. В філологічній кар’єрі дитини 
сприятливу нагоду для таких нападів становлять письмові роботи. 
Перегляньте перевірене і виправлене письмове завдання дитини: 
на всьому її просторі кидаються вам у вічі сліди зломів фонетич-
ної диспозиції, помічені переможними червоними позначками.

3. Пригляньмося до того, яким чином ці зломи конкретно від-
буваються. Під час написання фрази „тобі спати не давати” дити-
на дійшла до слів „не давати”. Тут повинна б взяти слово етимоло-
гічна диспозиція. В основу акту волі, завершенням якого має бути 
написання слів „не давати”, повинні лягти два етимологічні пере-
живання, два словні уявлення: „не” і „давати”. Але в дитини ще 
не завершився процес поділу областей дій обох диспозицій. Ще 
не так давно фонетична диспозиція одиноко панувала в мовних 
переживаннях дитини. І ось тепер, впродовж усієї роботи дитини 
вона чигає на ті слабі позиції своєї суперниці, в яких вона може 
зробити пролом. Дійшовши до слів „не давати” вона намацує для 
цього сприятливий ґрунт і замість етимологічного уявлення „не 
давати” підставляє в основу акту волі фонетичне уявлення „ни-
давати”. Між обома уявленнями зав’язується боротьба, яка після 
короткого змагання закінчується перемогою фонетичної дис-
позиції. За фонетичною диспозицією стоїть навичка: в буден-
ній, звичайній мові дитини дані слова давно існують в постаті 

„нидавати”. Стоїть за нею і друга обставина: фраза „тобі спати не 
давати” вийнята з вірша, який дитина недавно вчила на пам’ять. 
Тут слова „не давати” мали особливо сприятливу нагоду для того, 
щоб втиснутися у психіку дитини у фонетичній постаті. Можливо 
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долучаються до цього ще й інші сприятливі для фонетичної дис-
позиції обставини. Можливо дитина має звичку вимовляти слова, 
звичайно у фонетичній формі, перед самим їх писанням і під час 
писання. Можливо також, що дитина переживає два етимологіч-
но розділені слова з логічного боку як цілість. В будь-якому разі 
фонетична диспозиція виходить з цієї боротьби переможницею. 
В основу акту волі, який повинен завершитися написанням слова, 
лягає фонетичне уявлення «нидавати». В цій постаті дитина його 
і пише. Інтенція акту волі спрямована в дитини на правильно на-
писане слово. Але вже в самій своїй основі вона заломлюється і 
несвідомо влучає в неналежний предмет. Виникає помилка.

Помилки цього типу становлять значну більшість в усьому зі-
браному матеріалі. Всі вони мають одну й ту саму причину: пере-
могу фонетичної диспозиції над етимологічною. Тому я об’єдную 
їх в одну спільну групу, першу в моїй класифікації помилок, і охо-
плюю спільною назвою фонетизації.

До детального обговорення всіх типів помилок, які входять 
в цю групу, я перейду пізніше. Поки що тільки зазначу, що в ній 
трапляються випадки класичні саме для цієї групи. Таким є, на-
приклад, написання слова „слухняний”. Слово це дитина щойно 
засвоїла з літератури, отже, в етимологічній постаті. В такій по-
статі воно й існувало б у психіці дитини, коли б не активність 
фонетичної диспозиції. З притаманним для неї нахилом до за-
воювань вона кидається на це слово й асимілює його до загаль-
ної фонетичної системи рідного дитині діалекту. Слово приби-
рає іншу, фонетичну постать „слухнєний”. Але все-таки позиція 
фонетичної диспозиції є ослабленою. Слово, засвоєне дитиною 
недавно, штучно, саме його збереження в запасі слів вимагає не-
звичного для неї напруження. І тому, коли дитині приходиться 
його писати, то етимологічна диспозиція бере верх і дитина пише 
початок слова у постаті „слухня-”. Це викликає цілу бурю з боку 
фонетичної диспозиції; вона нагально вривається у вже завершу-
ваний акт волі, розриває його на дві частини і в основу другої з 
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них вкладає фонетичне уявлення: дитина докінчує написане дво-
ма новими складами, характерними для фонетичної диспозиції: 

„-хнєний”. З цього виходить контамінація етимологічної постаті 
„слухняний” з фонетичною постаттю „слухнєний” у формі „слух-
няхнєний”, в якій просто з класичною вірністю і виразністю ві-
добразилася уся історія боротьби диспозицій, котра мала місце у 
психіці дитини на протязі короткої миті написання цього слова. 
Цей випадок є настільки характерним, що його одного вистарчи-
ло б для опертя результатів мого аналізу, здійсненого на усьому 
зібраному матеріалі.

4. По суті справи даний випадок не належить уже до групи по-
милок, охоплених назвою фонетизації. В ньому нема перемоги фо-
нетичної диспозиції над етимологічною, яка вимагається у цій гру-
пі, а є тільки рівносильна дія обох диспозицій. Тому цей випадок є 
перехідним до тих випадків, у яких етимологічна диспозиція пере-
магає у боротьбі фонетичну диспозицію, себто до випадків, у яких 
слово пишеться дитиною згідно з його морфологічною будовою і 
орфографічними правилами. Тут, очевидно, помилок вже немає 
і здавалося б, що цим перехідним випадком були б вичерпані всі 
можливі помилки, які можуть виникнути внаслідок боротьби між 
двома диспозиціями; адже є три можливі варіанти результатів цієї 
боротьби: або перемагає фонетична диспозиція, або етимологічна, 
або має місце рівносильна дія обох сторін. Якби так дійсно було, 
то ми мали б у письмових завданнях справу тільки з одним видом 
помилок, а саме з фонетизацією — повною (типу „нидавати”) або 
частковою (типу „слухняхнєний”). Однак насправді тут мають міс-
це ще дві інші можливості, які дають основу для двох нових груп 
помилок. Перша з цих можливостей — це випадок, коли обидві 
диспозиції до того знесилюються у боротьбі, що припиняють на 
мить свою дію, залишаючи акт волі без інтелектуальної основи. 
Друга — коли з надмірного страху перед сильною суперницею 
етимологічній диспозиції ввижається дія фонетичної диспозиції 
там, де її насправді немає і де діє сама ж етимологічна диспозиція, 
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щоправда з ваганням; в цьому випадку етимологічна диспозиція 
в намірі перемогти свою суперницю перемагає саму себе, виправ-
ляючи себе у псевдоетимологічному напрямку.

5. Оскільки останній випадок є більш складний і обіймає біль-
шу кількість помилок, я обговорю спочатку його. Конкретно він 
виглядає наступним чином. Дівчинці треба написати першу особу 
минулого часу від „тішитися” і вона пише її на основі етимоло-
гічного уявлення в постаті „тішилася” [...]. Однак етимологічна 
диспозиція не почувається стосовно цього слова цілком впевне-
но; а саме непевність стосується голосної „и” в другому складі. 
Ця голосна є у слові ненаголошеною. В минулому досвіді дитини 
було багато випадків, коли ненаголошена голосна „и” підсувалася 
фонетичною диспозицією замість правильного етимологічного „е” 
(наприклад: „постилила”, „мине”, „вилитів”, „домени”). Чи немає й 
тут підступу тої суперниці? Етимологічна диспозиція вагається. 
Врешті вирішує, що так, і на місце голосної „и” вставляє в уяв-
лення голосну „е”. Дитина перекреслює літеру „и” і пише над нею 

„е” („тішелася”). Етимологічна диспозиція задоволена: їй здається, 
що вона перехитрувала свою суперницю. Насправді ж вона пере-
хитрувала саму себе. Вставлена нею голосна „е” не є етимологіч-
ною, а лиш псевдоетимологічною. Не є вона й фонетичною. Але 
помилка є і таких помилок є досить багато. Вони об’єднані у мене 
в одну групу під назвою етимологізації. Це — друга група в моїй 
класифікації помилок.

6. Нарешті третю групу становлять помилки, які виникають у 
той момент, коли тимчасово припиняють свою дію обидві диспо-
зиції, залишаючи акт волі без інтелектуальної підстави. Ситуація, 
в якій вони виникають, характерна тим, що в ній утворюється 
щось подібне до психічного вакууму. Залежно від того, чи цей ва-
куум залишиться на протязі часу бездіяльності обох диспозицій 
зовсім незаповненим, чи його заповнять сторонні переживання, 
виникають різні типи помилок. В першому випадку з’являються 
пропуски або рухові рефлекси, в другому — інші види помилок, 



залежно від того, чим саме заповнюється психічний вакуум. Всі 
ці помилки об’єднані у мене в одну групу під назвою „прописки” 
і це є остання група в моїй класифікації. Всього їх у мене три (фо-
нетизація, етимологізація і прописки) і вони охоплюють собою 
весь помилковий матеріал з письмових робіт, окрім синтаксичних 
помилок, які не входили в межі нашого аналізу.
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ВЗАЄМНЕ ВІДНОШЕННЯ ІДЕЇ 
ТА  ІМПРЕСІЇ У Г’ЮМА .163

З-поміж усіх відношень, які мають місце між імпресіями та іде-
ями, ми розглянемо два з них, які займають провідне місце в по-
глядах Г’юма на взаємне відношення цих двох видів перцепції, 
а саме: відношення подібності і відмінності змістів і генетичне 
відношення. Характерним для них є те, що вони мають місце між 
імпресіями та ідеями, які стосуються того самого предмета: на-
приклад, між імпресією яблука та ідеєю того самого яблука, між 
імпресією смутку та ідеєю того самого смутку та ін.

1. Про відношення ідеї та імпресії з огляду на їх зміст

Перше відношення можна сформулювати таким чином: ідея 
будь-якого предмета є рівною імпресії того самого предмета в 
усіх аспектах, за винятком сили і жвавості, а саме вона є слаб-
шою і менш жвавою, ніж імпресія. Г’юм ілюструє це відношення 
за допомогою такого прикладу: «Ідея червоності, яку ми утворю-
ємо в темряві, і відповідна імпресія, яку отримує наше око при 
світлі сонця, різняться тільки своїми кількісними, а не якісними 
параметрами» 164. Затримаємося на цьому прикладі, оскільки він 

  163 Фрагмент Ołeksiuk S. Impresja i idea u Hume’a / S. Ołeksiuk. — Lwów, 
1926. — S. 35–45. Переклад з польської — С. І. 

  164 Hume D. Ein Traktat über die menschliche Natur / D. Hume; tr. Theodor 
Lipps. — Hamburg : Felix Meiner Verlag, 1906. — Т. ІІ. — S. 12.
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досить простий, стосується елементарного психічного явища і є 
зручним для аналізу.

Перцепція червоності як елементарне психічне явище не до-
пускає свого подальшого розкладу на основі аналізу. Однак, у ній 
можна виокремити дві частини, чи радше два способи проявлення, 
а саме якість та інтенсивність (жвавість і силу). Обидві ці частини 
становлять у зазначеній перцепції конкретну психічну єдність, і 
то єдність нероздільну, оскільки одна частина не може існувати 
без іншої. Цього, однак, не слід розуміти так, нібито якість, дана 
в нашій перцепції червоності, могла утворювати конкретну пси-
хічну єдність тільки з даною в цій перцепції інтенсивністю. Адже 
та сама якість червоності може виступати в поєднанні з різними 
ступенями інтенсивності, тобто може змінювати свою інтенсиві-
ність. Ось що читаємо у зв’язку з цим у Вундта: „Кожному пси-
хічному елементу, завдяки тому, що він складається з двох визна-
чаючих частин — якості та інтенсивності, — в межах характерної 
для нього якості відповідає певний діапазон інтенсивності, який 
можна собі уявити як довільну зміну ступеня інтенсивності того 
самого якісного елементу. Однак ця зміна ступеня інтенсивності 
може відбуватися тільки у двох напрямах: перший з них може 
бути визначений як зростання, другий — як зниження інтенсив-
ності. Отже, ступені інтенсивності кожного якісного елементу 
утворюють один єдиний вимір, з будь-якої точки якого можна 
рухатися у двох протилежних напрямах, подібно як із довільної 
точки прямої лінії. Це можна виразити в такому реченні: ступені 
інтенсивності кожного психічного елементу утворюють конти-
нуум у вигляді прямої лінії. Кінцеві точки цього континуума ми 
називаємо у випадку вражень «мінімальним» і «максимальним 
враженням», а у випадку відчуттів — «мінімальним» і «макси-
мальним відчуттям»” 165.

  165 Wundt W. Grundriss der Psychologie / W. Wundt. — Leipzig : Alfred Kröner 
verlag, 1918. — S. 37.
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Такий континуум утворюють також ступені інтенсивності 
нашої перцепції червоності, розглянутої як імпресія чи як ідея. 
Спробуймо охарактеризувати континуум імпресії червоності на 
основі характеристики окремих ступенів — точок цього конти-
нуума у вигляді прямої лінії.

Якщо нашим вихідним пунктом буде верхня (максималь-
на) гранична точка цього континуума, то рухаючись у напрямі 
рівномірного зниження інтенсивності, ми матимемо змогу здій-
снювати рух тільки в одному напрямі, наприклад у напрямку Mx 
(графік 1) 166.

x N O P L M

Я 
К 
І 
С 
Т 
Ь

І Н Т Е НС И ВН ІС Т Ь

Графік 1

Про точку L цього континуума, яка становить один зі сту-
пенів інтенсивності, ми можемо сказати, що їй відповідає така 
сама якість, як і точці M, натомість точка L відрізняється від 
точки M ступенем інтенсивності (сили і жвавості), а саме сту-
пінь інтенсивності точки L є нижчим від ступеня інтенсивності 
точки M; що вона виступає тільки один раз у межах континуума 
і визначає його напрям, тобто вказує, в якому напрямі виступа-
тимуть усі інші можливі ступені інтенсивності нашої якості. Усі 

  166 Реконструкція графіка — С. І.
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ці твердження опираються на засновку, що ця точка є однією 
з точок нашого континуума, поняття якого передбачає, що він 
складається з усіх можливих ступенів тієї самої якості (стано-
вить собою пряму лінію) і що він упорядкований в напрямі рів-
номірного і безперервного зниження інтенсивності, тобто таким 
чином, що кожен наступний ступінь інтенсивності в його струк-
турі є нижчим від попереднього. Про точку N цього континуума 
ми можемо сказати, що їй відповідає та сама якість, що й точкам 
M i L, а відрізняється вона від них ступенем інтенсивності; що 
вона зустрічається тільки один раз у межах нашого континуума 
і лежить на лінії вектора, який виходить з точки M через точку 
L. Те ж саме ми можемо сказати про точки O i P, і взагалі про 
кожну точку нашого континуума ми можемо ствердити, що їй 
відповідає та сама якість, що й усім іншим його точкам, і що 
вона різниться від них тільки ступенем інтенсивності (сили і 
жвавості); що вона виступає тільки один раз у межах континуу-
ма і лежить на лінії вектора, який прямує з точки M через точку 
L. З іншого боку: (І) про кожну точку, про яку ми стверджуємо, 
що їй відповідає та сама якість, що й іншим точкам нашого кон-
тинуума, а відрізняється від них тільки ступенем інтенсивності 
(сили і жвавості), ми також можемо сказати, що вона лежить у 
межах континуума Mx, якщо ступінь її інтенсивності не є ниж-
чим від ступеня інтенсивності точки x, або, що вона лежить на 
лінії вектора Mx, тобто може увійти в межі континуума у разі 
його продовження, якщо ступінь її інтенсивності є нижчим від 
ступеня інтенсивності точки x, оскільки, як було стверджено, 
усі можливі ступені інтенсивності нашої якості лежать на лінії 
вектора, визначеного точками ML, а лінія Mx є продовженням 
вектора ML.

Подібно можна охарактеризувати континуум, утворений з усіх 
можливих ступенів інтенсивності ідеї червоності (графік 2) 167.

  167 Реконструкція графіка — С. І.
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Графік 2

Отже, якщо нашим вихідним пунктом буде верхня гранична точ-
ка m і ми рухатимося від неї до точки x’ в напрямі зниження ін-
тенсивності, то про точку l можна сказати, що їй відповідає та 
сама якість, що й точці m, і що вона різниться від точки m тіль-
ки ступенем інтенсивності, який зустрічається тільки один раз у 
межах континуума, і що всі інші можливі ступені інтенсивності 
нашої якості лежать на простій лінії, яка проходить через точки l 
і m. Аналогічним способом можна описати точки n, o, p (як N, O, 
P) і кожну іншу точку зазначеного континуума, так само як про 
будь-яку точку, яка має ту саму якість, що й інші точки конти-
нуума, а відрізніється від них тільки ступенем інтенсивності, ми 
можемо сказати, що вона знаходиться в межах цього континуума, 
якщо з огляду на свою інтенсивність не є нижчою від точки x’ і 
вищою від точки m, або, що вона лежить на лінії mx’, тобто може 
увійти в межі континуума за умови його продовження (якщо вона 
матиме інтенсивність, нижчу від точки x’ або вищу від m).

Тепер погляньмо, як виглядатиме взаємне відношення цих 
двох континуумів з точки зору Г’юма. Спробуймо визначити це 
відношення за допомогою відношень, які мають місце між окре-
мими точками згаданих континуумів. Згідно з Г’юмовим визна-
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ченням відношення ідеї до імпресії точка l має ту саму якість, що 
й точка L, а різниться від неї тільки ступенем інтенсивності (сили 
і жвавості). Таке саме відношення має місце між точками n i N, o 
i O, p i P; взагалі про кожну точку другого континуума відносно 
будь-якої точки першого континуума, і навпаки, можна сказати, 
що вона має ту саму якість, що й та інша, а відрізняється від неї 
тільки ступенем інтенсивності. На основі цього твердження, а 
також твердження (І) доходимо висновку: про кожну точку кон-
тинуума Mx відносно континуума mx’ можна сказати, що вона 
лежить на продовженні лінії, яка позначає континуум mx’, тобто, 
що вона може опинитися в межах континуума mx’ у разі його 
продовження; те ж саме ми можемо сказати і про кожну точку 
континуума mx’ відносно континуума Mx. У цьому твердженні 
міститься визначення взаємного відношення обидвох континуу-
мів. Кожна точка простої Mx може опинитися „в межах” простої 
mx’ у разі її продовження, і навпаки. Іншими словами, між кон-
тинуумами ідеї та імпресії має місце таке відношення, за яким у 
разі їх продовження вони утворюють один континуум у вигляді 
прямої лінії.

Чи таке продовження цих континуумів є можливим? Воно на-
віть є зайвим, якщо ми розглянемо два континууми повністю, з їх 
верхніми і нижніми граничними точками. Адже ідея та імпресія 
вичерпують весь обсяг перцепції, а отже, між континуумами, які 
складаються з усіх можливих ступенів їх інтенсивності, не може 
бути прогалини, яку слід було б заповнити продовженням одного 
з континуумів.

Отож, опираючись на думку Г’юма про те, що кожна ідея від-
різняється від відповідної імпресії тільки ступенем сили і жва-
вості, а саме є слабшою від неї, ми отримуємо таке твердження: 
кожна перцепція, котра розглядається як логічна цілість, до скла-
ду якої входить імпресія і відповідна їй ідея, щодо своєї інтенсив-
ності може бути представлена як континуум у вигляді прямої лінії, 
верхньою граничною точкою якого є максимальний ступінь ін-
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тенсивності імпресії, а нижньою граничною точкою — мінімаль-
ний ступінь інтенсивності ідеї.

Звернімо увагу на два наслідки, які випливають з наведеного 
твердження. Перший з них звучить так: кожен ступінь інтенсив-
ності перцепції може перейти через відповідну зміну своєї ін-
тенсивності на довільний інший ступінь. Другий, про який вже 
йшлося, звучить так: кожен ступінь інтенсивності перцепції ви-
ступає тільки один раз у межах зазначеного континуума.

Перший наслідок стверджує взаємну змінність імпресії на 
ідею і навпаки за відповідного зростання чи зниження ступеня 
інтенсивності. Чи Г’юм був свідомий необхідності такого наслідку 
свого визначення і чи погоджувався з ним? В його працях можна 
знайти низку невідповідностей, які можна виразити за допомогою 
таких трьох типових тверджень:

a) „Ідеї ніколи не можуть дійти до такого ступеня сили і жвавос-) „Ідеї ніколи не можуть дійти до такого ступеня сили і жвавос-
ті, щоб їх зовсім не можна було відрізнити від ім пресій” 168;

b) „Імпресії та ідеї у виняткових випадках дуже зближуються 
до себе. Так, під час сну, в гарячці, в стані психічного роз-
ладу наші ідеї наближаються до імпресій, а з іншого боку — 
часом трапляється, що наші імпресії бувають настільки не-
виразні і слабі, що ми не в змозі відрізнити їх від наших 
ідей” 169;

c) „Жвава ідея поступово перетворюється на дійсну імпресію, 
тому що ці два види перцепції значною мірою є рівними 
собі і різниться лишеступенем сили і жвавості” 170.

Згідним з Г’юмовим визначенням взаємного відношення імп-
ресії та ідеї є третє твердеження, яке в одному реченні узагальнює 
наші висновки про континуум. Близьким до цього твердження є 

  168 Hume D. Badania dotyczące rozumu ludzkiego / D. Hume; przeł. J. Łu ka sie-
wicz i K. Twardowski. — wyd. II — Lwów : Druk. Jakubowski, 1919. — S. 17.

  169 D. Hume: Ein Traktat..., c. 10.
  170 D. Hume: Ein Traktat..., c. 86–87.
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також друге, натомість суперечним із ним — перше, яке виклю-
чає відношення взаємної змінності між імпресіями та ідеями. 
Здавалося б, що все є навпаки, якщо йдеться про згідність цих 
тверджень з дійсністю: згідним з нею було б перше твердження, 
до нього наближалося б друге, а суперечним — третє 171. З цього 
ми могли б дійти висновку, що Г’юмове визначення відношення 
імпресії до ідеї не відповідає дійсності. Однак, видається, що всі 
три твердження Г’юма є згідними з дійсністю, тільки за умови, 
що ми застосуємо щодо них певне уточнення: перше є істинним 
стосовно уявлень, третє — почувань, а друге — до тих та інших. 
Чи Г’юм робить таке уточнення? Explicite він не робить його щодо 
жодного зі своїх тверджень, проте implicite воно міститься в кон-
тексті, з якого виникає, що заперечуючи те, нібито ідеї могли зрів-
нятися щодо своєї сили і жвавості з імпресіями, Г’юм має на увазі 
репродуктивні і продуктивні образи 172, а стверджуючи взаємну 
змінність ідей та імпресій він має на увазі тільки почування й 
афекти 173. Це, однак, не усуває суперечностей між наведеними 
твердженнями Г’юма, адже, з огляду на твердження, що різниця 
між усіма імпресіями та ідеями полягає лише у різниці в силі і 
жвавості, він не має права робити такі обмеження. Адже або є іс-
тиною те, що (a) всі імпресії та ідеї відрізняються тільки ступенем 
сили і жвавості, і тоді мусить бути хибою те, нібито відношення 
взаємної змінності має місце тільки між деякими ідеями та імп-
ресіями, або є істиною те, що (b) тільки між деякими імпресіями 
та ідеями має місце відношення взаємної змінності і тоді є хибою 
те, що всі імпресії та ідеї відрізняються тільки ступенем сили і 
жвавості. Г’юм спокійно ставить одне твердження поруч з іншим 
((a) поруч (b)) і, таким чином, приходить до суперечності.

  171 Порівняй W. Wundt: Grundriss der Psychologie..., c. 304.
  172 Порівняй передостаннє речення 18 розділу D. Hume: Badania dotyczące 

rozumu ludzkiego..., с. 17.
  173 D. Hume: Ein Traktat..., с. 48, 50–52, 103, 105, 121, 164–165, 212, 329.
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2. Про генетичне відношення ідеї та імпресії

Другий наслідок, згідно з яким кожен ступінь інтенсивності пер-
цепції зустрічається тільки один раз у межах континуума, по в’я-
за ний з питанням генетичного зв’язку між імпресією та ідеєю. 
Погляд Г’юма на цей зв’язок можна сформулювати таким чином: 
кожна ідея походить від відповідної їй імпресії, котра є її причи-
ною. Це твердження Г’юм робить основним принципом своєї те-
орії пізнання. Він використовує його як „інквізиційний засіб” для 
перевірки вартості усталених у філософській традиції термінів, 
щодо яких виникає підозра вживання в неправильному значенні. 
Він відкидає кожну ідею, щодо якої доходить до переконання, що 
вона не походить від жодної імпресії. Перевірмо, чи, базуючись 
на своєму принципі, він має право це робити.

Усі твердження Г’юм ділить з огляду на їх пізнавальну вар-
тість на достовірні і правдоподібні 174. Достовірні твердження, на 
його думку, можна далі поділити на (a) достовірні завдяки своїй 
очевидності, (b) достовірні завдяки виниканню з демонстратив-b) достовірні завдяки виниканню з демонстратив-) достовірні завдяки виниканню з демонстратив-
ного міркування і (c) достовірні завдяки опертю на безсумнівні, 
почерпнуті з досвіду засновки 175. До якого з цих видів достовір-
них суджень слід зарахувати наш принцип? Він не є очевидним, 
оскільки Г’юм наводить для його доведення низку аргументів. 
Він також не виникає з демонстративного міркування, оскільки 
цим міркуванням ми послуговуємося лише для порівняння самих 
ідей 176, а принцип стосується відношення між імпресіями, які на-
лежать до області „афектів”, та ідеями. Отже, якщо цей принцип 
мав би бути достовірним, то він був би таким завдяки виниканню 
з безсумнівних, почерпнутих із досвіду засновків. У цьому разі 
він характеризувався б такою самою достовірністю, як і речення 

  174 D. Hume: Badania dotyczące rozumu ludzkiego..., § 46.
  175 Там само; D. Hume: Ein Traktat..., с. 171–172.
  176 D. Hume: Ein Traktat..., с. 112.
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„завтра зайде сонце” чи „всі люди смертні”; проте, цілком зрозу-
міло, що про ці речі ми не маємо певності більшої, ніж та, яку дає 
досвід 177. А певність, яку дає досвід, є тільки вищим ступенем 
правдоподібності. „Жоден факт не виключає можливості проти-
лежної події, оскільки вона не може містити в собі суперечнос-
ті [...]. Твердження «завтра не зайде сонце» є не менш зрозумілим 
і не більш суперечливим у собі, ніж твердження «завтра зайде 
сонце». Ми даремно намагалися б довести його хибність” 178.

Ми також даремно намагалися б довести хибність тверджен-
ня, що є можливою ідея, яка б не походила від імпресії. Г’юм сам 
визнає таку можливість, хоча й не звертає уваги на наслідки, які 
виникають з цього визнання 179. Отже, принципом Г’юма не мож-
на послуговуватися з такою спокійною певністю, як він сам це 
чинить. Цей принцип не характеризується навіть тим найвищим 
ступенем правдоподібності, який ми називаємо „достовірністю” в 
повсякденному житті, і котрий опирається на безсумнівних, по-
черпнутих із досвіду засновках, оскільки в досвіді не є виключе-
ний суперечний з цим принципом випадок. Тому принцип, який 
стверджує походження кожної ідеї від імпресії, у філософській 
системі Г’юма може бути тільки правдоподібним твердженням 
і як такий, можливо не зовсім слушно використовується ним як 
лакмусовий папірець вартості філософських понять.

Ця недостатня слушність проявиться виразніше пізніше, коли 
ми спробуємо визначити ступінь правдоподібності зазначеного 
принципу. Слід було б зробити це шляхом дослідження сили ар-
гументів, використаних Г’юмом для його обґрунтування. Однак, 
перш ніж це зробити, задумаймося передусім над тим, що саме 

  177 D. Hume: Ein Traktat..., с. 171.
  178 D. Hume: Badania dotyczące rozumu ludzkiego..., с. 34.
  179 D. Hume: Ein Traktat..., с. 14–15; D. Hume: Badania dotyczące rozumu ludz- dotyczące rozumu ludz-dotyczące rozumu ludz-ące rozumu ludz-ce rozumu ludz- rozumu ludz-rozumu ludz- ludz-ludz-

kiego..., с. 20–21.
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цей принип сверджує, якщо його розглядати з перспективи філо-
софської позиції Г’юма.

Твердження „Кожна ідея походить від відповідної їй імпресії” 
Г’юм інтерпретує детальніше таким чином, що імпресію називає 

„причиною”, а подібну до неї ідею — її „наслідком”. Отож, між 
імпресією та ідеєю встановлюється причинний зв’язок. Належне 
зрозуміння принципу вимагає, отже, попереднього з’ясування 
того, що саме Г’юм розуміє під причинним зв’язком. Він подає 
дві дефініції причини, з яких перша звучить так: „Причина — це 
предмет, який передує іншому предмету і знаходиться з ним в 
безпосередньому просторовому зв’язку, якщо також усі предмети, 
рівні першому предмету, перебувають у сталих зв’язках слідуван-
ня і просторового сусідства з тими предметами, які є рівними 
другому предмету”.

Друга дефініція визначає причину як предмет, „який передує 
іншому предмету і знаходиться з ним в безпосередньому про-
сторовому зв’язку, а також є з ним так пов’язаний в уяві, що ідея 
одного нав’язує свідомості ідею іншого, а імпресія одного нав’язує 
свідомості жваву ідею іншого” 180. Характерна риса Г’юмового по-
няття причинності підкреслена у другій дефініції; цією рисою є 
асоціаційний зв’язок між уявленнями предметів, які ми називає-
мо „причиною” і „наслідком”. Цей зв’язок Г’юм вважає джерелом 
нашої ідеї причинного зв’язку.

Якщо ми неодноразово сприймали якісь два предмети не-
віддільно один поруч з іншим або один після іншого, в на шій 
свідомості виникає асоціаційний зв’язок між ідеями цих предме-
тів. Потім цей асоціаційний зв’язок проявляється у тому, що під 
час сприймання першого предмета ми відчуваємо в собі схиль-
ність, необхідність переходу у свідомості до другого предмета. 
Ця схильність є джерелом нашого переконання про те, що після 
першого предмета повинен бути другий предмет, тобто, що пер-

  180 D. Hume: Ein Traktat..., с. 232.
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ший предмет з необхідністю викликає, спричиняє появу другого 
предмета, є його причиною. Насправді „дія причин, тобто сила, що 
в них міститься, не залежить ані від них самих, ані від Бога, ані від 
спільної дії обидвох цих чинників, а виключно від свідомості, яка 
пригадує собі поєднання двох або більше предметів у всіх попере-
дніх випадках” 181. Наша свідомість, однак, „має сильну схильність 
до перенесення себе самої на предмети зовнішнього світу і до по-
єднання різних зовнішніх імпресій, викликаних цими предметами 
і завжди присутніми з ними, із самими цими предметами. Тому під 
час сприймання цих предметів та сама схильність приводить нас 
до переконання, що необхідність або сила є чимось, що міститься у 
предметах, які ми сприймаємо, а не у свідомості, яка сприймає” 182.

Причинний зв’язок уявляється Г’юмові таким чином не тільки 
щодо предметів зовнішнього світу: „У зв’язку [перцепції] імпре-[перцепції] імпре-перцепції] імпре-] імпре- імпре-
сія представляється як причина, а жвава ідея як відповідний на-
слідок. Але також і тут необхідний зв’язок між причиною і на-
слідком міститься ні в чому іншому, як у новій схильності [...] до 
переходу від ідеї імпресії до ідеї ідеї. Принцип зв’язку цих при-
дметів внутрішнього сприйняття є так само незбагненний як і у 
випадку зовнішніх предметів” 183.

Суть причинного зв’язку є, отже, тією самою для предметів 
зовнішнього, тілесного світу, як і для предметів внутрішнього, 
психічного світу. Суттєвими моментами цього зв’язку є:

a) часта присутність двох предметів у безпосередньому про-) часта присутність двох предметів у безпосередньому про-
сторовому чи часовому сусідстві;

b) виникнення у нашій свідомості асоціаційного зв’язку між 
цими предметами або їх уявленнями;

c) схильність до переходу у свідомості від одного даного у від-) схильність до переходу у свідомості від одного даного у від-
чуттях або уяві предмета до іншого;

  181 D. Hume: Ein Traktat..., с. 225.
  182 D. Hume: Ein Traktat..., с. 226.
  183 D. Hume: Ein Traktat..., с. 228.
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d) переживання цієї схильності як переконання про необхідне 
спричинення одним предметом як причиною іншого пред-
мета як наслідку.

Очевидно, що ми повинні були б виявити всі ці чотири еле-
менти у відношенні між імпресіями та ідеями, якщо б між ними 
мав місце причинний зв’язок. Ми повинні були б виявити всі ці 
елементи в кожній парі імпресій і похідних від них ідей, бо усі ідеї 
згідно з Г’юмом походять від імпресій. Зрештою, у нас не повинно 
було б виникати жодних труднощів у виявленні цих елементів у 
зв’язку між імпресіями та ідеями, оскільки ніщо нам не є так без-
посередньо даним, як ці перцепції.

Однак мені важко розгледіти хоча б один із цих елементів у 
пер шій-ліпшій парі імпресії та ідеї. Чи ідея яблука коли-небудь 
виникала в мені так часто в безпосередньому сусідстві з імпресією 
яблука, щоб між першою і другою виник асоціаційний зв’язок? Чи 
тепер, коли я бачу яблуко перед собою, я відчуваю в собі схиль-
ність до переходу від імпресії яблука до ідеї яблука? Чи я пережи-
ваю цю схильність як переконання, що імпресія яблука як при-
чина викликає ідею яблука як наслідок? Нічого з усього цього я в 
собі не помічаю. Я не помічаю цього в собі щодо жодної пари пер-
цепцій, які мені спадають на думку. Визнаю, що має місце велика 
подібність між імпресіями і відповідними їм ідеями і що кожній 
імпресії відповідає певна ідея. Припускаю, що дійсно імпресія за-
вжди передує відповідній їй ідеї і що ніколи не буває навпаки; що 
за відсутності певного виду імпресій має місце відсутність відпо-
відних ідей; що найскладнішу ідею можна розкласти на прості ідеї, 
які відтворюють відповідні прості імпресії. Але я не знаю, яким 
чином можна було б довести за допомогою цих аргументів існу-
вання причинного зв’язку між імпресіями та ідеями, якщо цей 
зв’язок розуміти так, як Г’юм наказує розуміти кожен причинних 
зв’язок. А розуміти його інакше Г’юм нам забороняє, оскільки, як 
ми бачили, причинні зв’язки між імпресіями та ідеями він зводить 
до спільного з іншими причинними зв’язками принципу.
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Звідси виникало б, що основний принцип г’юмівської теорії піз-
нання стає незрозумілим, якщо його розглядати у світлі Г’юмового 
поняття причинного зв’язку. Так само незрозумілим він стає, якщо 
його розглядати у світлі твердження, що кожна перцепція як ло-
гічна цілість, складена з імпресії і відповідної їй ідеї, становить 
собою щодо своєї інтенсивності континуум у вигляді прямої лінії. 
Адже в якому сенсі можна б говорити про слабшу частину цьо-
го континуума, що вона походить від сильнішої частини? Кожен 
ступінь інтенсивності перцепції зустрічається тільки один раз у 
межах усього континуума і в цьому відношенні він нічим не відріз-
няється від будь-якого іншого ступеня цього континуума. Кожен 
ступінь континуума має ту саму якість, що й будь-який інший його 
ступінь і, з огляду на це, є їм рівний. У тому ж сенсі, в якому Г’юм 
говорить про походження ступенів, які входять до обсягу назви 

„ідея”, від ступенів, які входять в обсяг назви „імпресія”, можна 
також говорити про походження одного ступеня ідеї від іншого 
ступеня ідеї або про походження одного ступеня імпресії від будь-
якого ступеня ідеї, оскільки у взаємних відношеннях цих ступенів 
нема суттєвих різниць і від кожного з них можна перейти шляхом 
відповідної зміни інтенсивності до іншого.

Принцип, який стверджує наявність причинного зв’язку між 
імпресіями та ідеями, на перший погляд, є простим, а аргументи, 
наведені Г’юмом на його користь, — майже переконливими з точ-
ки зору буденної свідомості. Однак цей принцип заплутується в 
непорозуміннях і видається майже хибним із перспективи інших 
Г’юмових принципів, частково навіть збудованих на його основі.
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ПРО ПРИРОДУ 
І  ПРЕДМЕТ  ТАК  ЗВАНОГО 

СПРИЙНЯТТЄВОГО СУДЖЕННЯ .184

I. Про природу так званого сприйняттєвого судження

1. Характер дійсності

Предмети зовнішнього світу мають характер дійсності. У мові 
ми виражаємо це так: „Цей предмет є дійсний”. Подібно кажемо, 
що „цей предмет є зелений, твердий, круглий”. На перший погляд, 
подібність речень мала б вказувати на подібність відношення, а 
саме на те, нібито дійсність притаманна предметові так само, як 
зеленість, твердість, круглість, тобто є ознакою предмета в тому 
ж сенсі, що й вони.

Для того щоб переконатися, що це не так, достатньо буде усві-
домити собі сенс подібних речень. А саме сенс речення „Цей 
предмет є зелений, твердий, круглий тощо” передбачає немовби 
накреслену пряму лінію ознак, яку можна продовжити і на продо-
вженні якої знаходитимуться всі ознаки, які можуть бути сенсов-
но додані до попередніх ознак. Назвемо суму цих ознак лінійною 

  184 Фрагмент Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-Ołeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-łeksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-eksiuk S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo- S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-S. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-. O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-O t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo- t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-t. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-. zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-zw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-ądzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-dzie spostrzeżeniowym. Studium z psycholo- spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-spostrzeżeniowym. Studium z psycholo-żeniowym. Studium z psycholo-eniowym. Studium z psycholo-. Studium z psycholo-Studium z psycholo- z psycholo-z psycholo- psycholo-psycholo-
gii poznania / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль- poznania / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-poznania / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль- / S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-S. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-. Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-Ołeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-łeksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-eksiuk. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-. — Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-Lwów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-ów, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-w, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-, 1932. — S. 3–32. Переклад з поль-S. 3–32. Переклад з поль-. 3–32. Переклад з поль-
ської — С. І. 
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системою ознак, визначеною сенсом цього речення. Тоді ми може-
мо сказати: ніде на лінії цієї системи не знаходитиметься ознака 
дійсності. Тобто можна сенсовно сказати, що „ось цей предемет 
є зелений, твердий, круглий, солодкий, свіжий, соковитий”. Але 
не можна сказати „ось цей предмет є зелений, твердий, круглий 
і дійсний” або „ось цей предмет є мінливий, змінний, рухливий і 
дійсний”. Взагалі важко уявити собі речення такого типу, яке б у 
системі ознак, визначеній сенсом речення, містило у собі поряд з 
іншими ознаку дійсносі. Ми можемо тільки сказати, що „предмет 
є дійсний” — і на цьому кінець. Ознака дійсності сама собою і для 
себе заповнює систему, визначену сенсом такого речення. Вона 
не виключає інших речень про свій предмет, а тільки не допускає 
поєднання у них через кон’юнкцію себе з іншими ознаками. І, по-
друге, вона не допускає, щоб у системі ознак будь-якого речення 
про цей предмет знаходилася суперечна з нею ознака.

У цьому проявляється своєрідний характер цієї ознаки порів-
няно з іншими. Для її відрізнення ми говоримо про характер, а 
не ознаку дійсності.

2. Дійсність і предмет; дійсність і ознаки предмета

Важко якимось чином дати визначення характеру дійсності 185. 
Можливо це пов’язано з тим, що, визначаючи щось, ми включає-
мо це „щось” в систему ознак, даних сенсом певних речень. Дій-
сність не допускає такого включення. Незважаючи на це, можна 
виокремити певні її властивості, які ми виявили у її відношенні 
до предметів і до притаманних цим предметам ознак.

По-перше, ми виявили, що ознака дійсності сама собою і для 
себе заповнює систему ознак, визначену сенсом речення про неї. 

  185 Порівняй: K. Twardowski: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vor stel-
lun gen, München-Wien: Philosophia Verlag, 1892, S. 36; H. Driesch: Grund-
pro ble me der psychologie, Leipzig : Verlag von E. Reinicke, 1926, S. 117. 
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Для предмета це означає, що у разі його дійсності дійсність охо-
плює весь предмет, заповнює його до краю, повністю відтинаючи 
його від недійсності. Тому про білий предмет не можна сказати, 
що він є білістю, а про дійсний предмет можна сказати, що він є 
дійсністю.

По-друге, ми виявили, що ознака дійсності допускає інші ре-
чення про свій предмет, але не допускає, щоб у системі ознак, ви-
значених сенсом цих речень, знаходилася суперечна з нею озна-
ка. Для ознак предмета це означає, що, заповнюючи собою весь 
предмет, ознака дійсності заповнює собою також і всі його ознаки, 
які завдяки цьому в певному сенсі стають дійсними. У певному 
сенсі, оскільки вони не є дійсними самі по собі, а тільки завдяки 
предмету, якому вони притаманні. З цього випливає, що, маючи 
відношення до дійсності предмета, ознаки предмета мають від-
ношення до його єдності, вони сплітаються в одну конкретну 
цілість. Тому кожен дійсний предмет є чітко окресленою, на пов-
не ною ознаками єдністю.

Усім цим дійсний предмет завдячує своєму характеру дійсності. 
Порушення цього характеру порушує всі його властивості, їх по-
вноту, єдність, чітку окресленість і піддає їх новим відношенням 
і законам, що стосуються вже недійсних предметів.

3. „Сприйняттєве судження”

Характер дійсності матеріальних предметів являється нам вираз-
но, а, на думку деяких, автентично у так званому зовнішньому 
сприйманні, в акті, де предмет нам дається через відчуття. Як акт 
даності предмета в переживанні зовнішнє сприйняття є щодо 
предмета чітко окресленою, наповненою ознаками єдністю пе-
реживання. І відповідно до того, як у дісному предметі можна 
розрізнити предмет, ознаки предмета і його характер дійсності, 
в єдності сприйняття можна розрізнити такі його складники, як 
предмет сприйняття, змісти сприйняття, і сприйняттєве суджен-
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ня. Отож, сприйняттєве судження — це те, що в єдності сприй-
няття відповідає характеру дійсності в предметі 186.

4. „Сприйняттєве судження” і сприйняття

Відношення так званого сприйняттєвого судження до цілості 
сприйняття є аналогічним до відношення характеру дійсності до 
самого предмета. Отже, подібно до того, як це робить характер 
дійсності зі своїм предметом, так зване сприйняттєве судження 
охоплює собою цілість сприймання, заповнює його до краю, по-
вністю відтинаючи його від актів даності недійсних предметів. 
Також, подібно до того, як це робить характер дійсності з озна-
ками предмета, так зване сприйняттєве судження не вкладаєть-
ся кон’юнктивно поруч зі змістами сприйняття як один з них, а 
охоплює їх собою, надає характеру відповідників дійсності також 
іншим наявним у сприйнятті судженням — так званим суджен-
ням про ознаки 187.

Тому, по-перше, про сприйняття часто говориться, що воно 
є судженням 188. По-друге, порушуючи сприйняттєве судження, 
ми порушуємо єдність сприйняття, його повноту, окресленість, 
а змістам сприйняття надаємо характеру недійсних, тобто тільки 
помислених ознак.

5. Чим не є так зване сприйняттєве судження

Те, чим не є так зване сприйняттєве судження, частково виникає 
з його попереднього опису. По-перше, воно не є сприйняттєвим 

  186 Порівняй: E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phä no me no-
logischen philosophie, Halle: Verlag von Max Niemeyer, 1922, S. 53; T. Lipps: 
Bewusstsein und Gegenstände, München: Verlag von W. Engelmann, 1907.

  187 A. Meinong: Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens, Leipzig: Verlag 
von J. Springer, 1906, S. 22; J. Kreibig: Über Wahrnehmung, Wien: Verleg von 
A. Hölder, 1911, S. 9.

  188 Порівняй A. Meinong: Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens..., S. 16–
20; O. Külpe: Die Realisierung, Leipzig: Verlag von S. Hirzel, T. I., 1912, S. 54–55.
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судженням у значенні судження, виданого на основі сприйняття. 
Таке судження займає окреме місце в струмені переживань і не 
входить до складу самого акту сприйняття. Натомість так зване 
сприйняттєве судження завжди міститься в самому акті сприй-
няття подібно як характер дійсності в предметі, наповнює його, 
становить з ним цілість в акті і часі 189.

По-друге, воно не є судженням про саме існування або суджен-
ням про існування, протиставленим до суджень про ознаки, 
оскільки воно не є переконанням про саму дійсність, а тільки 
про повну та окреслену дійсність, а тому охоплює собою також і 
дійсність ознак предмета 190.

По-третє, воно не є доданком у рівнянні „сприйняттєвий об-
раз + сприйняттєве судження = сприйняття”, якщо це рівняння 
передбачає фактичне додавання, тобто передбачає можливість 
окремого існування доданків перед їх додаванням. Адже не іс-
нує сприйняттєвого образу (наприклад під час бачення, слухання, 
торкання), котре не було б сприйняттєвим образом чогось, що 
має характер дійсності. У цьому проявляється сила сприйняття і 
своєрідна впертість характеру дійсності. На те, що цього характе-
ру не можна порушити безкарно, вказує приклад так званої фено-
менологічної редукції, в якій початкове методологічне „винесення 
за дужки” непомітно перетворюється на метафізичне „винесення 
за дужки” і в кінці призводить до розпорошення дійсності зо-
внішнього світу в трансцендентальному ідеалізмі.

По-четверте, воно не є судженням про будь-яку, тобто і зо-
внішню, і внутрішню, дійсність, не є спільною назвою для сприй-
няттєвого судження про речі і для сприйняттєвого судження про 
переживання, а обмежується тільки до першого з них. Існує певна 
невідповідність у вживанні спільної назви для переконання про 

  189 Порівняй E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., c. 53, 276. 
  190 Порівняй J. Kreibig: Über Wahrnehmung..., с. 16; T. Lipps: Bewusstsein und 

Gegenstände..., c. 112–113.
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існування зовнішнього світу і переконання про існування психіч-
них переживань, оскільки існує певна невідповідність у вживанні 
спільної назви для того, що є у зовнішньому світі, і для того, що 
є у внутрішньому світі.

По-п’яте, в ході наших роздумів воно не є просто сприйняттє-
вим судженням, а так званим сприйняттєвим судженням, за допо-
могою чого ми хочемо звернути увагу на його особливе місце се-
ред інших суджень. Адже, на думку багатьох, воно поводиться так, 
якби його не стосувався психологічний принцип суперечності, 
оскільки воно „не поступається суперечним із ним судженням”:

– „Я сприймаю дійсність як безпосередньо існуючу, так, як 
вона мені є дана. Жоден сумнів чи заперечення даних зо-
внішнього світу нічого не змінює в основній тезі природно-
го наставлення” 191.

– „Щодо того, яким чином ця дилема вирішується на практи-
ці, нема жодного сумніву: навіть найбільш радикальні іде-
алісти завжди визнавали, що своїми твердженнями вони 
не були в змозі перемогти in concreto своєї віри в існування 
зовнішнього світу” 192.

Психологи вважають, що в подібному до ідеалістів становищі 
опиняєтсья людина, яка перебуває в стані ілюзій або патологічних 
галюцинацій.

Із наведених приводів деякі філософи заперечують, що сприй-
няттєве судження має характер судження, говорячи натомість 
про суґестію дійсності, яка нам накидає у сприйнятті зовнішній 
світ 193. Вони мають рацію, говорячи, що важко вважати суджен-
ням щось, що не відповідає необхідним вимогам для того, щоб 

  191 E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., с. 52–53. 
  192 A. Meinong: Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens..., с. 89.
  193 P. Linke: Grundfragen der Wahrnehmungslehre, Muünchen: Verlag von 

E. Rein hardt, 1929, с. 224.
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вважатися судженням. Але не помічають того, що суґестія також 
є переконанням, а переконання становить суть судження. Отож, 
так зване сприйняттєве судження одночасно було б судженням, 
і не було б: ця суперечність звертає увагу на специфічний харак-
тер цього переживання серед інших переживань і, зокрема, серед 
інших суджень.

6. Проблема

Слід було б з’ясувати специфіку цього переживання, а саме з’я су-
ва ти суть і походження згаданої стійкості і непоступливості на-
шого переконання про дійсне існування зовнішнього світу. Адже 
саме ці ознаки є тим, чим сприйняттєве судження відрізняється 
від інших переконань.

Сприйняттєве судження є відповідником характеру дійсності, 
який має як предмет судження, так і предмет зовнішнього сприй-
няття, до складу якого входить це судження. Те саме стосується 
згаданої стійкості і непоступливості сприйняттєвого судження 
щодо суперечних із ним переконань. Тобто вони також є тіль-
ки відповідниками ознак, які притаманні характеру дійсності 
предмета цього судження і предмета сприйняття. Тому шлях до 
з’ясування суті і походження цих ознак у судженні повинен про-
лягати через аналіз предмета сприйняттєвого судження і зовніш-
нього сприйняття, до складу якого входить це судження.

II. Про предмет так званого сприйняттєвого судження

1. Про так звану психологічну основу

Наші відношення до предметів зовнішнього світу є дуже різні. 
Загалом перевага надається відношенням уявлення, котрі вважа-
ються основою інших відношень до предметів:
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„...щоб мислити предмет, ми повинні спочатку його собі уявити; 
те, чого ми собі не уявляємо, ми також не можемо стверджувати 
або заперечувати, як і не можемо любити чи ненавидіти” 194.

У зв’язку з цим говориться про уявлення як про необхідну пси-
хологічну основу „інших” переживань. Кожне з цих переживань 
повинно мати предмет, до якого воно звертається, а отже, пови-
нно містити в собі уявлення цього предмета. Насувається дум-
ка, начебто предмети могли нам бути дані тільки через уявлення. 
Ми повернемося до цієї думки у другій частині наших міркувань. 
Наразі тільки зауважимо, що, вносячи уявлення предмета як пси-
хологічну основу до „інших” переживань, ми тим самим вносимо 
до них основні відношення, які мають місце між предметом і уяв-
ленням предмета самим по собі.

2. Явище і предмет

У площині сприйняттєвих і похідних уявлень таким основним від-
ношенням є відношення явища до предмета. Йдеться не про яви-
ще як зміст досвіду в протиставленні до недоступної для досвіду 
речі самої в собі і не явище як систему суб’єктивних даних відчут-
тів в протиставленні до фізичної речі як носія первинних даних.

„Явище і річ не знаходяться у відношенні протиставлення [...] 
Явище — це та сама річ, але річ, дана у сприйнятті або тільки в 
уявленні, яка при цьому може більше чи менше змінюватися під 
впливом зміни умов сприймання або уявлювання” 195.

Про це гарно пише Бергсон в „Матерії і пам’яті”:
„Жодна філософська доктрина не заперечує, що ті самі пред-

мети можуть входити одночасно до двох систем: однієї, яка на-
лежить до знання і в якій кожен предмет, відносячись тільки до 
себе самого, зберігає абсолютну вартість, і другої, яка є світом 

  194 K. Twardowski: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen..., 
с. 15–16. 

  195 P. Linke: Grundfragen der Wahrnehmungslehre..., c. 375.
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самознання і в якій усі предмети упорядковуються навколо одно-
го центрального предмета — нашого тіла і змінюються відповідно 
до його змін” 196.

І далі:
„Реаліст відштовхується в дійсності від всесвіту, тобто від за-

галу предметів, взаємними відношеннями яких управляють не-
змінні закони, де наслідки завжди відповідають своїм причинам, і 
які згідно зі своїм характером не мають центру, оскільки всі пред-
мети розвиваються згідно з одним планом, який продовжується в 
нескінченність. Але саме щодо цього слід ствердити, що поза цією 
системою є сприйняття, тобто системи, в яких ті самі предмети 
відносяться до одного з-поміж них, упорядковуються навколо 
нього згідно з різними планами і змінюють весь свій порядок від-
повідно до найдрібніших змін цього центрального предмета” 197.

Таким чином виникає світ явищ, тобто речей, змінених у відно-
шенні до нашого тіла. Це — світ перспективічних змін, зміщених 
постатей, приглушених кольорів і звуків, перевернених сторінок 
і прихованих нутр. Він автоматично виникає там, де в системі 
зовнішніх предметів опиняється наше тіло як центр уявлювання. 
Він супроводжує всі наші переміщення у світі і в цьому сенсі є не-
віддільним від нашого тіла, а ми, як тіло, як центр сприймання та 
уявлювання, постійно приречені на явищність відносно нас пред-
метів зовнішнього світу. Саме це має на увазі Гуссерль, коли гово-
рить про невідворотне відтінювання речі в нашому сприйнятті:

„Те, що «наше» сприйняття може підійти до речі тільки через 
відтінки, не є ні випадковою самоволею речей, ні випадковістю в 
«нашій людській будові». Очевидним з огляду на суть просторо-
вості речей є те, що буття цього типу може бути даним у сприй-
нятті тільки через відтінки” 198.

  196 H. Bergson: Matière et mémoire, Paris: F. Alcan, 1912, c. 11–12.
  197 H. Bergson: Matière et mémoire..., c. 12
  198 E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., с. 77. 
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В іншому місці:
„Ми бачимо, що трансцендентальне буття взагалі, в розумінні 

буття для нас, може бути нам даним тільки подібно до речі, тобто 
тільки через явище” 199.

Цю думку Гуссерль переносить і на похідні уявлення 200, і ро-
бить це цілком слушно, адже кожне похідне уявлення вказує на 
відповідне йому сприйняття, змодифікованим повторенням якого 
воно є і до якого воно є подібним у суттєвих феноменологічних 
моментах 201.

Отже, будь-яке уявлення речі було б для нас присутністю або 
уприсутненням цих речей через явище.

Оскільки ж назагал вважається, що уявлення є нашим осно-
вним відношенням до речі і що всі інші, складні відношення від-
носяться до речі через уявлення, то слід було б ствердити, що в 
усіх наших живих, непорожніх, не чисто психічних відношеннях 
до предметів зовнішнього світу ми приречені на явище, що, отже, 
в усіх актах сприймання, судження, прагнення, оцінювання, дії 
ми з необхідністю перебуваємо в області явищ, а не самих речей.

Отож, наскільки це твердження було б слушним згідно з уста-
леним способом мислення про ці речі, настільки також істинною 
і не менш загальновизнаною була б думка, що, перебуваючи в 
області явищ у всіх перелічених відношеннях до предметів зо-
внішнього світу ми відносимося до самих речей, а не до явищ.

Істиною є те, що в наших переживаннях щодо матеріального 
світу ми з необхідністю перебуваємо у другій системі предметів 
Бергсона, в системі сприйняттів, які автоматично виникають за-
вдяки присутності нашого тіла як центру уявлювання і які по-
стійно змінюються відповідно до змін у цьому центрі.

  199 E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., с. 51.
  200 E. Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Hal-

le: Verlag von Max Niemeyer, 1928, c. 416; Ideen zu einer reinen Phä no me no-
lo gie..., c. 209.

  201 Там само.
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Не меншою істиною є те, що, за винятком штучного наставлен-
ня на явище в лабораторних експериментах, у всіх наших природ-
них переживаннях ми звертаємося до першої системи предметів, 
до самих речей, повних і тотожних у собі, незмінних щодо нашого 
тіла як центра сприймання або змінних відносно інших предметів 
цієї ж системи згідно з правлячими в ній законами.

Виходить, що, будучи опосередкованими у відношенні до пред-
метів зовнішнього світу явищем, ми могли б не поза ним, не без 
нього, а тільки за його посередництвом, через нього відноситися 
до цих предметів. Через низку різних предметів — до предмета 
тотожного в собі. Через низку змінних, односторонніх, фрагмен-
тарних предметів — до одного сталого, всестороннього, повного 
предмета.

Яким чином виходить так, що через низку різних, змінних, 
односторонніх, фрагментарних предметів ми відносимося до од-
ного тотожного в собі, сталого, всестороннього, повного у своїй 
структрурі предмета?

Це — основна проблема психології пізнання, так звана пробле-
ма психологічної трансценденції, або проблема конституювання 
предмета в потоці змінних явищ.

Отож, проблема відношення явища до предмета є основною 
проблемою в області уявлень, а те чи інше її вирішення слугує 
для визначення предмета „інших” переживань, тобто таких, які 
до своїх предметів звертаються через уявлення як свою інтелек-
туальну психологічну основу.

3. Що є предметом так званого сприйняттєвого судження

Нам йдеться про такий предмет сприйняттєвого судження, яким 
ми його зустрічаємо в області зовнішнього сприйняття, незалежно 
від того, виявимо ми його чи ні шляхом рогляду відношення явища 
до предмета. Виявимо чи ні — значить встигнемо чи ні з’ясувати 
спосіб трансценденції від явища до предмета, тобто спосіб присут-
ності сталого, тотожного предмета в потоці змінних явищ. Те, що 



  158  

він є присутній у цьому потоці, очевидне: „Те, що дана у сприйнятті 
річ є автентичною річчю у своїй власній присутності, є само собою 
зрозумілим для кожного, окрім затуманеного філософа” 202.

Але чи цей предмет уприсутнюється безспосередньо в самих 
явищах, чи тільки за їх посередництвом, і яким чином це відбува-
ється? Це питання до аналізу уявлення ставить психологія.

Яким чином виходить так, що ми від явища переходимо до 
предмета? Це питання, поставлене до сприймання, до так званого 
сприйняттєвого судження, є рівнозначним з питанням „Яким чи-
ном виходить так, що ми маємо предмет судження, маючи тільки 
явище?” або „Що є предметом сприйняттєвого судження, якщо 
безпосередньо даним нам є тільки явище?”.

Розгляньмо основні відповіді, які дає на це питання психологія 
пізнання на підставі аналізу сприйняття. Позитивні і негативні 
результати цього розгляду відображатимуть відповідно позитив-
ну чи негативну оцінку усталеного способу мислення про ці речі, 
тобто визнання уявлень нашим основним відношенням до пред-
метів зовнішнього світу.

Ось ці відповіді.
1 ..Предметом.сприйняттєвого.судження.є.річ.як.така,.взята.

безпосередньо .
Цей погляд опирається на такі твердження з теорії пізнання.
Явища не існують. Існують тільки речі 203; отже, не може бути 

мови про відношення трансценденції від явища до речі, „якщо 
одного з членів, одного з контрагентів цього відношення взагалі 
немає, якщо його назва у списку учасників буття є порожнім зна-
ком, більше того — знаком нелегально записаним” 204.

  202 E. Husserl: Formale und transzendentale Logik, „Jahrb. Philosophie und 
Phänomenologische Forschung”, T. X, 1929, с. 248. 

  203 T. Kotarbiński: Realizm radykalny, „Przegląd filozoficzny”, 1930, с. 270; 
Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Lwów: 
Ossolineum, 1929, с. 96. 

  204 T. Kotarbiński: Realizm radykalny..., с. 272. 



  159  

Ці твердження є слушними, якщо йдеться про першу систе-
му предметів у поділі Бергсона. У цій системі справді не існують 
явища, а тільки речі. З огляду на відсутність явищ у ній також не 
може бути мови про відношення трансценденції від явища до речі.

Проте ані нам, ані авторові цих тверджень не йдеться про цю 
систему. Нам — оскільки ми говоримо про предмет сприйняттє-
вого судження, а авторові — оскільки він говорить про теорію 
пізнання. І перше, і друге передбачає наше тіло як центр уявлення 
чи пізнання. Наше тіло — тобто саме ту річ, присутність якої ав-
томатично спричиняє виникнення другої системи, системи явищ, 
тобто речей, змінених відносно нашого тіла як центру сприйман-
ня та уявлювання. Заперечуючи цю систему, ми тим самим за-
перечуємо наше тіло як її необхідну передумову, тобто зрубуємо 
галузку, на якій мусимо сидіти, якщо говоримо про психологію 
чи теорію пізнання.

Методологічно в одній площині з попередньою лежить така 
відповідь.

2 ..Предметом.сприйняттєвого.судження.є.явище.як.таке,.взя
те.безпосередньо .

Цей погляд опирається на таких твердженнях з теорії пізнання 
або метафізики.

Існують тільки явища. Речі не снують; отже, предметом сприй-
няттєвого судження не може бути ніщо інше, окрім явища, і не 
може бути мови про трансценденцію від явища до речі, бо запере-
чено другий член відношення трансценденції, світ речей.

Це заперечення не є легким, ані в теорії, ані в практиці.
У теорії — оскільки тільки шляхом різних термінологічних 

маніпуляцій воно створює ілюзію слушності своєї аргументації. 
Цьому запереченню чинить сильний опір сталий порядок світу, 
який ґрунтується на незалежному існуванні речей зовнішнього 
світу, а не на явищах.

У практиці — оскільки ми усі, не виключаючи прихильників 
цього погляду, завжди і всюди трансцендуємо в наших уявленнях 
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від явища до речі. Це — саме та точка, в якій природне мислення 
рішуче відкидає суперечні з ним спекуляції, в чому деякі слушно 
вбачають аргумент істинності зовнішнього сприйняття 205, тобто 
аргумент для заперечення явища як предмета сприйняттєвого 
судження.

3 ..Предметом.сприйняттєвого.судження.є.річ,.яка.ототож
нюється.з.явищем .

Ця формула випливає зі стандартного визначення наївного по-
гляду на предмети зовнішнього світу:

„Буденній наївній свідомості безпосередньо притаманна точка 
зору наївного реалізму, тобто вона замінює уявлення, яке репре-
зентує предмет у свідомості, самим предметом, вважає його річ-
чю, яка існує незалежно від цього уявлення” 206.

„Про безпосередньо даний, реальний, чуттєвий світ може бути 
мова тільки з точки зору наївного реаліста, окільки останній ще 
не розрізняє явище і дійсність у предметі і тому вважає сам чут-
тєвий світ «безпосередньо, а отже, достовірно, даним» і заодно 
«дійсним»” 207.

Виникає ілюзія, нібито в цих формулах знаходиться пояснення 
того, яким чином виходить так, що через явища нам уприсутню-
ється предмет зовнішнього світу. Але:

По-перше.
Ця ілюзія до певної міри утримується завдяки наступному ро-

зумінню позиції наївного реалізму, яке зазвичай зустрічається в 
науковій літературі: кожне чуттєве явище ототожнюється з пред-

  205 A. Meinong: Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens..., с. 88.
  206 G. Uphues: Das Bewusstsein der Transzendenz, „Vierteljahreschr. f. wissensch. 

Philos.”, t. 21, 1909, с. 11. 
  207 A. Messer: Rickert und der Kritische Realismus, „Kant-Studien”, t. XXVIII, 

1923, с. 273; O. Külpe: Die Realisierung..., c. 19; Т. Lipps: Bewusstsein und 
Gegenstände..., с. 30–31; A. Meinong: Über die Erfahrungsgrundlagen unseres 
Wissens..., с. 98, 106.
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метом зовнішнього світу. Останнє твердження, однак, не відпо-
відає дійсності, оскільки відомо, що за ускладнених умов сприй-
няття людина усвідомлює собі розбіжність явища і предмета 208.

По-друге.
Таку ілюзію не вдається утримати, навіть не беручи до уваги 

цього неслушного розуміння позиції наївного реалізму. Адже, що 
може означати ототожнення явища і предмета з позиції наївного 
реалізму з огляду на те, що ми маємо справу з явищем, з предме-
том, і з переходом від явища до предмета? Це може означати, що 
нам дане і явище, і предмет, і ми переживаємо тотожність явища 
і предмета; або, що нам дані два явища, і ми переживаємо їх як 
тотожні у відношенні до чогось третього, яке від них відрізняєть-
ся, і що було б, власне, предметом.

Отже, слід відкинути першу можливість, оскільки згідно з нею 
ми б переживали різні явища як різні предмети, а це не відповідає 
повсякденному досвіду.

Слід також відкинути другу можливість, оскільки вона перед-
бачає іншу, ніж явище, присутність предмета, а це суперечить 
усталеній тезі про спосіб присутності предмета в зовнішньому 
сприйнятті. Щодо третьої можливості, котра, як видається, від-
повідає позиції наївного реалізму, то вона не містить у собі по-
яснення трансценденції від явища до предмета, а тільки описує 
стан речей, котрий, власне, потребує пояснення.

У логічному зв’язку з позицією наївного реалізму часто гово-
риться про позицію так званого критичного реалізму, яка у відно-
шенні до нашого питання може бути сформульована таким чином.

4 ..Предметом.сприйняттєвого.судження.є.річ,.до.якої.ми.до
ходимо.шляхом.критичного.розбору.відповідних.явищ .

Сенс цього доходження пояснює Кюльпе, говорячи про за-
вдання і методи критичного реалізму:

  208 Пор. W. Schapp: Beiträge zur Phänomenolgie der Wahrnehmung, Halle: Verlag 
von Max Niemeyer, 1910, c. 60 і наступні.
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„Те, що є для когось мотивом для реалістичного уявлювання, 
може нас зовсім не цікавити. Адже ми хочемо тут займатися не 
психологією, а теорією пізнання, яка полягає у логічному аналізі 
підстав усіх наук. Такий аналіз має справу не з самоспостережен-
ням або спостереженням інших, а з поняттями і пізнаннями [...]. 
Тут ідеться про логічні, а не психологічні зв’язки. Ми шукаємо 
підстав, а не мотивів відтворення” 209.

Отож, нічого з усього цього в нас не відбувається, коли зо-
внішній предмет даний нам через чуттєве явище, тобто коли ми 
сприймаємо. Ми не здійснюємо логічного аналізу підстав, не опе-
руємо поняттями і пізнаннями як елементами логічної системи. 
Ми не шукаємо ні логічних зв’язків, ні підстав. Сенс нашого до-
ходження до зовнішнього предмета є іншим, ніж у критичному 
реалізмі. Ми доходимо до предмета так, як він нам дається у зо-
внішньому сприйнятті, а критичний реалізм доходить до пред-
мета, очищеного від нальоту сприйняттєвості, „він визначає річ 
інакше, переносить деякі її ознаки на сприймаючий суб’єкт, і в 
результаті отримує тільки поняття речі, яке не може бути адек-
ватно передане у сприйнятті” 210. Така річ не може бути предметом 
сприйняттєвого судження 211 і тому усі пояснення критичного ре-
алізму належать до іншої матерії, ніж та, котрої стосуються наші 
дослідження.

5 ..Предметом.сприйняттєвого.судження.є.річ,.присутня.
в яви.щі.як.своєму.знаку,.символі,.образі .

Те, що таке знак, пояснює Гельмгольц: „Оскільки якість нашо-
го враження дає нам інформацію про властивості зовнішнього 
подразника, яке його викликає, то це враження може вважатися 
знаком, але не копією цього подразника. Знак не мусить бути по-
дібним до того, чого знаком він є. Відношення одного до іншого 

  209 O. Külpe: Die Realisierung..., с. 3. 
  210 O. Külpe: Die Realisierung..., с. 19.
  211 O. Külpe: Die Realisierung..., с. 22–23.
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зводиться до того, що такий самий предмет, діючи в таких самих 
умовах, викликає такий самий знак, а неоднакові знаки завжди 
відповідають неоднаковим діям” 212.

Про явище як знак предмета пишуть також Крайбіґ 213, Дріш 214 
та інші. Ліппс пише про нього як про символ чи образ представ-
леного ним предмету 215.

Цю стару, як філософію, теорію знаків чи образів відкидає 
Гуссерль:

„Ми дозволяємо звести себе на манівці думці, нібито транс-
ценденція речі є трансценденцією образу чи знаку. Часто з теорі-
єю образів із запалом боряться, підставляючи замість неї теорію 
знаків. Але обидві ці теорії є не тільки хибними, а й абсурдними. 
Просторова річ, яку ми бачимо, при всій своїй трансценденції є 
чимось, що сприймається, чимось даним свідомості у своїй ті-
лесності. Замість речі нам тут не є даний образ чи знак. Не слід 
плутати сприйняття [речі] зі свідомістю знаку чи образу” 216.

І далі:
„Між сприйняттям, з одного боку, та образно-символічним або 

сигнітивно-символічним уявленням, з іншого боку, існує непере-
борна різниця щодо суті. При цих видах уявлення ми є свідомими 
про щось наочне, що воно відтворює чи сигнітивно означає щось 
інше; маючи [це «щось наочне»] в полі зору, ми звертаємося не до 
нього, а до чогось іншого, відтвореного, означеного. У сприйнятті, 
як і в простому пригадуванні чи простому уявлюванні, про це не 
може бути й мови” 217.

  212 H. Schwarz: Das Wahrnehmungsproblem vom Standpunkt des Physikers, des 
Physiologien und des Philosophen, Leipzig: Verlag Duncker und Humboldt, 
1892, c. 23.

  213 J. Kreibig: Über Wahrnehmung..., c. 14.
  214 H. Driesch: Grundprobleme der psychologie..., c. 117.
  215 Т. Lipps: Bewusstsein und Gegenstände..., c. 33, 36, 38.
  216 E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., c. 78–79.
  217 E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., c. 79.
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Отже, по-перше, сам характер сприйняття як переживання за-
перечує теорію знаків чи образів. По-друге, — і це, власне, нас 
безпосередньо стосується — теорія знаків-образів передбачає 
попередню свідомість предмета, який відрізняється від образу, 
тобто того, виникнення чого вона повинна б пояснити.

6 ..Предметом.сприйняттєвого.судження.є.помислена.річ,.схо
плена.інтенціонально.в.явищі.або.через.явище

Згідно з Ліппсом ми мислимо річ у явищі. Спочатку нам дані 
явища, тобто змісти як переживання 218. У них, однак, містяться 
implicite предмети, які за допомогою наставлення на явища, ак-
тивного звернення на них уваги можуть бути витягнуті зі змістів 
і explicite перетворені на предмети. 219

„Із загального стану речей, тобто із загального переживання 
свідомості, котре виражається словами «я маю враження блакиті 
або уявляю блакить», я виключаю саму блакить. Я встановлюю її 
для неї самої, ставлю її перед «собою» або ставлю «себе» навпроти 
неї. Це стояння навпроти мене, — навпроти не просторовому, а в 
цілком невимовному, а проте для всіх абсолютно відомому сенсі, — 
є, як було сказано, тим, що я маю на увазі, коли кажу, що щось є 
«для мене» або є «моїм» предметом, іншими словами — існує «для 
мене». У цьому існуванні «для мене» полягає «новий спосіб існу-
вання», про який, власне, була мова; в нашому випадку — новий 
спосіб існування блакиті. Спочатку вона є змістом свідомості, а 
отже, є в свідомості. Коли ж я протиставляю її собі, вона вже не є 
тільки в свідомості, але також для свідомості, тобто перед нею” 220.

І в іншому місці:
„Я назвав це протиставлення «дією». Здається, я змушений за-

мінити цей вираз. Адже не я ставлю перед собою блакить, а вона 
сама стає переді мною. Незважаючи на це, з мого боку, є дія. 

  218 Т. Lipps: Bewusstsein und Gegenstände..., c. 20.
  219 Т. Lipps: Bewusstsein und Gegenstände..., c. 28.
  220 Т. Lipps: Bewusstsein und Gegenstände..., c. 22.
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Я звертаюся до предмета, тобто до того, що для мене повинно 
стати предметом. Саме завдяки цьому воно стає для мене предме-
том. Наприклад, я сиджу в театрі і бачу різні речі: лавки і стільці 
в глядацькому залі, голови переді мною. Я маю ці враженнєві, або 
сприйняттєві, змісти. Але я не «зважаю» на це все, а «зважаю» 
тільки на те, що діється на сцені. Я думаю тільки про це; тільки 
цим зайнята моя свідомість. Доки так є, тільки події на сцені є для 
мене «предметами»...

Але в наступний момент може статися, що я «зверну увагу» теж 
на глядачів, які сидять переді мною. Хтось із них може помітно 
заворушитися. Це призведе до того, що я звертаюся до нього вну-
трішньо, а потім також зовнішньо, тобто тілесним оком: і тоді він 
стає для мене предметом, припустимо предметом запитання, чого 
йому треба... Отже, ми маємо тут справу з двома речами: актом 
звернення, або «схоплення», і результатом цього звернення — по-
станням предмета переді мною...” 221

Цей останній акт Ліппс називає актом мислення, або вста-
новлення, предмета в змісті сприймання. Незважаючи на широ-
кі описи, важко зрозуміти, що Ліппс має на увазі під цим актом 
мислення. Він мав би бути якимось особливим зверненням до 
змісту, оскільки, як слушно зауважує Кюльпе, саме звернення до 
змісту ще не дає предмета 222.

По-друге: також предмети, до яких не звертається наша ува-
га, виступають в полі зору як предмети; саме вони становлять 
той гуссерлівський ряд предметів, який оточує предмет даний в 
cogitatio.

По-третє: слід було б знайти якийсь окремий спосіб звернення 
до дійсних предметів, з огляду на те, що легкість переходу від зміс-
ту до предмета і, навпаки, легкість довільного «творення» предме-
тів затирають межі між дійсними предметами і світом переживань.

  221 Т. Lipps: Bewusstsein und Gegenstände..., c. 22–24.
  222 O. Külpe: Die Realisierung, Leipzig: Verlag von S. Hirzel, T. III., 1923, с. 13–14.
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По-четверте: вважаючи предмети результатом певних актів, 
Ліппс потрапляє в зачароване коло відносно іншого свого твер-
дження, згідно з яким кожен акт передбачає попередню присут-
ність предмета, до котрого він звертається. 223

Кюльпе уникає цих труднощів, вважаючи предметом мислення 
річ, яка повністю відрізняється від явища чи змісту. 224 Це вже є 
майже не річ, а майже предмет поняття, розумової конструкції. 225 
Отже, ми знаємо, як слід розуміти це мислення; це є характерне 
для критичного реалізму опрацювання явищ задля видобуття 
з них вказівок відносно самої речі, котра ніколи не може стати 
предметом безпосереднього досвіду, а, отже, і предметом сприй-
няттєвого судження. 226

Також і у Гуссерля йдеться про те, що мислення «живе» у 
сприйнятті 227, що ми звертаємося до речей через споглядання, 
увагу 228, що ми схоплюємо їх інтенціонально в процесі сприйнят-
тя. Усі ці висловлення можуть бути виражені в одному базовому 
твердженні, яке стосується відношення трансценденції від явища 
до предмета і яке стосовно нашого питання звучало б так.

7 ..Предметом.сприйняттєвого.судження.є.річ,.уконститу
йо.ва.на. в. потоці. явищ. за. допомогою. єдності. інтенції. або.
сві.домості 229 .

  223 Т. Lipps: Bewusstsein und Gegenstände..., c. 135–136.
  224 O. Külpe: Die Realisierung..., T. I, c. 88, T. III, c. 11,13–14.
  225 O. Külpe: Die Realisierung..., T. III, c. 10–11.
  226 Там само. Подібно про предмет сприйняття говорять Остеррайх і Дріш: 

T. Österreich: Die Phänomenologie des Ich in ihren Grundproblemen, Leipzig: 
Verlag von Barth, 1910, c. 146–147, 305; H. Driesch: Grundprobleme der psy- der psy-der psy- psy-psy-
chologie..., c. 28.

  227 E. Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie..., c. 443.
  228 E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., c. 66.
  229 E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., с. 75, 78, 172–173, 176, 

271; Vorlesungen zur Phänomenologie..., с. 372–373, 418–419, 443, 444, 461–
462, 475; Formale und transzendentale Logik..., с. 143, 217–218, 221–222. 
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Ми могли б оминути цю формулу, котра подібно до позиції 
критичного реалізму виходить поза межі наших розмірковувань. 
Говорячи про „єдність предметної інтенції” щодо змінних явищ, 
Гуссерль не вживає цю назву як описовий зворот для позначення 
явища, котре постає перед нами як проблема, яка повинна бути 
вирішена. Згідно з ним предмет насправді постає завдяки єдності 
інтенції або свідомості. Увесь світ зовнішніх предметів постає 
шляхом конституювання в цій свідомості і тільки відносно неї 
він існує.

„Радикальні погляди цього типу є необхідними для того, щоб 
вникнути в пізнання, чи взагалі існує щось таке як поле чистої 
свідомості, котра не є частиною природи; [...] що природа є мож-[...] що природа є мож-...] що природа є мож-] що природа є мож- що природа є мож-
лива тільки як інтенціональна єдність, оперта на іманентні зв’яз-
ки цього поля чистої свідомості.” 230

„Очевидно, я перебуваю в причинному психофізичному зв’яз-
ку із зовнішнім світом, а саме я, ця людина, людина між людьми і 
тваринами, між рештою реальності, які усі разом становлять світ. 
Але світ з усіма його реальностями, в тому числі також із моїм 
людським буттям є всесвітом трансценденцій, конституйованих 
у переживаннях мого Я, [...] котре, отже, випереджає цей кон-[...] котре, отже, випереджає цей кон-...] котре, отже, випереджає цей кон-] котре, отже, випереджає цей кон- котре, отже, випереджає цей кон-
ституйований світ як остаточно констутуююча суб’єктивність.” 231

Очевидно, що це є метафізика, яка, згідно з традицією, певні 
труднощі нашого досвіду розв’язує таким чином, що переносить 
їх причини у сфери, недосупні для нашого досвіду. Ми могли б 
оминути цю формулу, як і інші метафізичні формули, якби не те, 
що вона є переходом до наступного розв’язку, останньої спроби 
пояснення відношення трансценденції від явища до предмета. 
Якщо ми відкинемо її метафізичне підґрунтя, то вона міститиме 
у собі такий стан речей.

  230 E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie..., с. 95.
  231 E. Husserl: Formale und transzendentale Logik..., с. 222.
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У процесі зовнішнього сприйняття нам у кожному моменті 
є дане сприйняттєве явище, яке є імпресійним центром потоку 
минулих і згідно з Гуссерлем майбутніх сприйнять того ж ряду у 
вигляді репродуктивних і продуктивних актів. Зі взаємодії цих 
актів з актом присутності сприйняттєвого явища постає єдність 
сприйняття, якій відповідає єдність тотожного в собі предмета 
цього зовнішньго сприйняття. Щодо нашого питання цей стан 
речей може бути виражений у такому твердженні.

8 ..Предметом.сприйняттєвого.судження.є.річ,.наявна.у.
сприй.няттєвому.явищі.завдяки.участі.похідних.образів .

Тут можна говорити передусім про участь так званих ретен-
цій і протенцій, які, як „тільки що було” i „зараз буде”, оточують 
кожну імпресію, продовжуючи таким чином її тривання в часі. 232

„Але первісна даність, яка постає в постійній тотожності три-
вання, ще не є «предметом», а є ним тільки як існуюча в часі, тоб-
то існуюча з очевидністю, що вона може бути розпізнана як одна 
і та ж сама за усіх змін суб’єктивних видів минулого.” 233

Цей предмет постає тільки у досвіді.
„З постійних і перерваних синтезів різних досвідів предмет до-

свіду будується «наочно» [...]” 234
Одні розуміють ці ситези як участь репродуктивних образів 

у процесі сприйняття, інші — як участь у сприйнятті „сплячого 
знання” у вигляді поняття. В обидвох випадках ми мали б справу 
з асиміляцією несприйняттєвих (похідних) елементів з імпресій-
ними елементами сприйняття. Слід було б дослідити, як можливі 
такі асиміляції і яким чином вони дають підставу для так званого 
продовження предмета в потоці явищ, тобто для трансценденції 
від явища до предмета.

  232 Е. Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie..., с. 397 і наступні.
  233 Е. Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie..., с. 470; Formale und transzen- und transzen-und transzen- transzen-transzen-

dentale Logik..., с. 251–252.
  234 Е. Husserl: Formale und transzendentale Logik..., с. 147.
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Думка про участь репродуктивних образів у сприйнятті є 
досить поширеною. 235 Зазвичай говориться про сприйняття як 
асиміляцію уявленнєвих і імпресійних елементів, що з боку пред-
мета давало б синтез репродуктивних образів предмету з його 
імпресійним явищем. Існують певні труднощі у розумінні такої 
асиміляції чи синтезу як і у визнанні їх фактичного існування.

По-перше: існують логічні труднощі в узгодженні того, у чому 
полягає сенс репродуктивного образу, з тим, у чому полягає сенс 
сприйняття. Те, що я маю репродуктивний образ предмета, озна-
чає, що:

1) Я маю образ предмета;
2) Я маю образ предмета, відсутнього в моєму акті сприй-

мання;
3) Я маю образ предмета як такого, який колись був присутній 

в моєму акті сприймання.
Натомість, те, що я маю сприйняттєвий образ предмета озна-

чає, що:
1) Я маю образ предмета;
2) Я маю образ предмета, присутнього в моєму акті сприй-

мання;
3) Я маю образ предмета як такого, який зараз є присутній в 

моєму акті сприймання.
Тільки в першому пункті репродуктивні і сприйняттєві образи 

збігаються. Два інші пункти взаємовиключаються в тому сенсі, що:
– неможливо, щоб щось було репродуктивним образом пред-

мета, якщо цей предмет зараз є присутній в моєму акті 
сприймання;

  235 Пор. H. Bergson: Matière et mémoire...; P. Linke: Grundfragen der Wahr neh-
mung s lehre..., c. 184, 234, 264; H. Driesch: Grundprobleme der psychologie..., 
c. 148; D. Katz: Der Aufbau der Tastwelt, „Zeitschrift Für Psychologie”, 1925, 
c. 50. 
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– неможливо, щоб щось було сприйняттєвим образом пред-
мета, якщо цей предмет є зараз відсутній в моєму акті 
сприймання, а тільки був присутній у ньому в минулому.

Говорячи про участь репродуктивних образів у процесі сприй-
няття, ми допускаємо, що усі ці неможливі ситуації можуть мати 
місце і в цьому полягає логічна неясність так званої асиміляції або 
сприйняттєвих синтезів.

По-друге: існують певні труднощі в описі стану речей з боку 
предмета асиміляції. А саме: ми не знаходимо в предметі сприй-
няття нічого, що б нам свідчило про присутність у ньому ре-
продуктивного образу: нічого, що б так, як він, було прозоре 
і безтілесне, що б містило в собі змінні і рухомі пробіли, що б 
з’являлося і зникало за мить без сліду, що б так, як він, було враз-
ливе на вагання уваги, легко поступаючись сильнішим побічним 
враженням 236.

Це розуміють прихильники сприйняттєвих асиміляцій, які 
намагаються уникнути цих труднощів, вважаючи, що репродук-
тивні образи завдяки своїй участі у сприйнятті уподібнюються 
до імпресійних елементів, переймають від них характер вражень.

„Асиміляційне сприйняття є сприйняттям цілості, котра, од-
нак, тільки частково сприймається: інша її частина [...] є тільки 
уявлена, цей образ приймає участь в безпосередній суґестії дій-
сносі сприйняття таким специфічним чином, що цілість приймає 
характер справжнього «відчуттєвого» сприйняття” 237.

Згідно з Бергсоном:
„Приходить момент, коли долучене таким чином пригадування 

так добре вплітається в актуальне сприйняття, що важко сказати, 
де закінчується сприйняття і де починається пригадування” 238.

  236 W. Witwicki: Psychologia, t. I., Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1925, c. 214–215.

  237 P. Linke: Grundfragen der Wahrnehmungslehre..., c. 237.
  238 H. Bergson: Matière et mémoire..., c. 109.
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„...Отже, ми бачимо, що пригадування, по мірі того, як воно 
стає більш ясним та інтенсивним, прямує до того, щоб стати 
сприйняттям, причому неможливо встановити точний момент, в 
якому відбувається ця радикальна зміна” 239.

Бергсон називає це „найелементарнішим психологічним сприй-
нят тям”. Воно, однак, не характеризується очевидністю, яку варто 
було б очікувати від такого сприйняття. Єдиний приклад, який 
наводить Бергсон, стосується почувань, а не образів, а нам тут 
йдеться саме про образи. Саме образів стосується один із най-
більш елементарних законів теорії і психології пізнання, який ви-
значає відношення неперехідності між репродуктивними образа-
ми і сприйняттєвими образами, даними імпресійно.

Це є закон, з яким зіштовхується кожен, хто так звану сприй-
няттєву асиміляцію розуміє як участь „відчутих” репродуктивних 
образів у зовнішньому сприйманні. Не варто, отже, порушувати 
цей закон, оскільки це призведе до затирання межі між буттям 
і небуттям, між світом дійсних предметів і світом помислених 
предметів.

Інакше цих труднощів намагається уникнути Фолькельт, який 
загалом заперечує безпосередню присутність актів уявлення в 
сприйнятті 240, вводячи натомість поняття «спільного бачення» 
властивостей предмета, недоступних для звичайного сприйняття. 
Ці властивості мали б бути нам дані implicite в процесі сприйнят-
тя, отже, їх психологічним відповідником мала б бути «певність 
можливості» властивого сприйняття «спільно бачених» сторін 241. 
Таким чином нам мала б бути доступна ціла річ, в той час як ми 
насправді бачимо тільки одну її сторону; матеріальна наповне-

  239 H. Bergson: Matière et mémoire..., c. 135.
  240 J. Volkelt: Das ästhetische Bewusstsein: Prinzipienfragen der Ästhetik, München: 

Verlag von Beck, 1920, c. 164–165.
  241 J. Volkelt: Das ästhetische Bewusstsein..., с. 185–186.
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ність речі, в той час як ми бачимо тільки її поверхню; дійсні роз-
міри речі, в той час як ми бачимо тільки її явищні розміри і т. д. 242

Це є дуже тонке спостереження і його опис видається слушним, 
але й це не усуває неясностей, про які йдеться, якщо взяти до 
уваги, що також згідно з Фолькельтом така «певність можливості» 
повинна була б походити від асиміляції; отже, вона повинна була 
б попередньо пройти той шлях, щодо якого ми не маємо певності, 
що він є можливий.

Отже, ми не бачимо способу, яким можна було б пояснити 
участь репродуктивних образів у сприйняттях: ані з огляду на 
логічний зміст репродуктивних і сприйняттєвих образів, ані з 
огляду на їх психологічне взаємовідношення.

Припустімо, однак, що ці труднощі не існують, і що продук-
тивні образи дійсно входять до складу сприйняття як асиміляцій-
ні елементи. Тоді залишається основне питання: чи цю їх участь 
у сприйнятті можна вважати основою для переходу від явища 
до предмета, основою так званої конституції предмета в потоці 
явищ? Отже, на це питання слід дати негативну відповідь з огляду 
на те, що:

по-перше:
„Актуальне пригадування є феноменом, повністю аналогічним 

зі сприйняттям, воно має з відповідним сприйняттям спільне яви-
ще предмета” 243. Отже, стосовно продуктивного образу має міс-
це та сама проблема трансценденції, яку в межах сприйняття ми 
мали б вирішити за допомогою участі репродуктивних образів;

по-друге:
„Уприсутнення вказує на минуле сприйняття в його феноме-

нологічній суті: наприклад, пригадування чогось минулого імп-
лікує, що «воно було сприйняте» [...] Пригадування по своїй суті 

 242 J. Volkelt: Das ästhetische Bewusstsein..., с. 200, 206, 185–186.
  243 E. Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie..., с. 416.
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є «модифікацією сприйняття»” 244. Тому репродуктивний образ, 
який по своїй феноменологічній суті вказує на певне сприйнят-
тя, не може внести до нього як асиміляційного переживання тих 
властивостей, яких ми не знаходимо в самому цьому сприйнятті;

по-третє:
в потоці репродуктивних образів підлягали б асиміляції з імп-

ресійним явищем не будь-які образи, а тільки ті з них, які були 
б репродукціями спільного зі сприйняттям предмета. Тобто той 
самий процес асиміляції передбачав би як свою необхідну умову 
попередню наявність для нас того, наявність чого мала б бути 
уконституйована за допомогою цієї асиміляції.

З подібними труднощами ми зіштовхуємося також у питанні 
участі інших похідних уявлень, а саме понять як основи трансцен-
денції до предмета в зовнішньому сприйнятті. Якщо б ми визнали, 
що в сенсі поняття як певного способу мислення про предмет не 
міститься нічого такого, що було б суперечним з сенсом даності 
цього предмета у сприйнятті, і що нема жодних труднощів в узго-
дженні психологічного стану речей у мисленні про предмет за 
допомогою поняття і його даності у сприйнятті, тоді ще слід було 
б показати, що участь поняття у сприйнятті дійсно дає основу 
для трансценденцї від явища до предмета, тобто до присутності 
предмета у змінному процесі сприйняття.

Так вважає Селескович, котрий пише, що „людина спроможна 
сприйняти квітку тільки тому, що вона спроможна утворити по-
няття квітки.” 245

Звичайний спосіб розуміння відношення поняття до наявних 
у сприйнятті предметів є інший. „Шлях людини до ідеї рослини, 
тварини, людини, краси і т. д. починається з предметів. Людина 
бачить одиничні рослини, одиничні тварини, одиничних людей, 

  244 E. Husserl: Vorlesungen zur Phänomenologie..., c. 209. 
  245 M. Selesković: Wahrnehmung, „Archiv fur systematische Philosophie und 

Sociologie”, T. XXXIV, 1930, c. 97.
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одиничні гарні предмети і абстрагує з них те, що для одиничних 
екземплярів одного виду є спільне: наприклад рослину «взагалі». 
Так людина доходить до ідеї” 246.

Позиція Селесковича є протилежною: він вважає, що понят-
тя є умовою наявності предмета у сприйнятті, тобто передбачає 
першість поняття щодо наявності одиничних предметів. Для до-
ведення цієї позиції слід було б навести особливі аргументи. У 
Селесковича ми їх не знаходимо.

„Сприйняття не може бути виключно синтезом вражень. Бо 
якщо б воно ним було, це означало б, що людина могла б сприй-
мати без допомоги понять, тільки самими чуттями. У такому разі 
її сприйняття були б сприйняттями без понять. Але сприйняття 
без понять повинні були б з необхідністю бути сприйняттями без 
предметів. Бо якщо б людина не мала жодного поняття про те, що 
вона сприймає, навіть поняття «чогось», то, очевидно, що вона б 
не могла сприйняти жоден предмет” 247.

Ця аргументація, як і нечисленні інші, які ми знаходимо у 
Селесковича, не є переконливою. Вона базується на логічній по-
милці зачарованого кола і це єднає її з іншими спробами пояс-
нення присутності предмета в сприйнятті за допомогою участі 
несприйняттєвих елементів.

У подібному становищі знаходиться теорія трансценденції до 
предмета через поняття як „сплячого знання” у сприйнятті, ви-
кладена Уфуесом в його „Свідомості трансценденції” 248.

Згідно з Уфуесом уявлення заміняють нам предмети „тому, що 
в них міститься приспане та ув’язнене знання про щось, що від-
різняється як від цього знання, так і від уявлень, є від них не-
залежним, тобто про предмети. Це знання ми можемо у будь-

  246 F. Dessauer: Philosophie der Technik: das Problem der Realisierung, Bonn: 
Verlag von F. Cohen, 1927, c. 73.

  247 M. Selesković: Wahrnehmung..., c. 96.
  248 G. Uphues: Das Bewusstsein der Transzendenz...
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який момент оживити й оновити, оскільки нам відоме значення 
уявлень. А оскільки це значення ми можемо собі усвідомити або 
скласти тільки у судженнях, то знання, пов’язане з уявленнями, 
може міститися тільки у судженнях” 249.

Тому виходить, що „свідомість предметів корениться тільки в 
цьому знанні, а отже, в судженнях, а не в уявленнях” 250.

Припустімо, що ми маємо справу з уявленням A. Воно є уяв-A. Воно є уяв-. Воно є уяв-
ленням предмета, тобто заміняє предмет тільки завдяки тому, що 
в ньому міститься знання про цей предмет, яке ми виразимо за 
допомогою судження A є B. Це судження є основою трансценден-A є B. Це судження є основою трансценден- є B. Це судження є основою трансценден-B. Це судження є основою трансценден-. Це судження є основою трансценден-
ції до предмета.

Який сенс цієї трансценденції?
Згідно з Уфуесом „в судженні виражається подвійне відно-

шення. По-перше, це відношення уявлення, яке заміняє предмет, 
тобто посередника предмета, до уявлення, яке займає місце твер-
дження. Це відношення ми визначили як згідність предмета з уяв-
ленням [...] По-друге, в судженні виражається також відношення 
уявлень, які заміняють предмет, до самого предмета. Оскільки ж 
ці уявлення узгоджуються з уявленнями, які займають місце твер-
дження, то за їх посередництвом ті останні також перебувають у 
певному відношенні до предмета. Це відношення, очевидно, не 
було б можливим, якщо б уявлення, яке заміняє предмет, не міс-
тило б у собі вказівки щодо нього, тобто не було б його знаком 
або відтворенням (репродукцією). Ця властивість не є притаман-
на для уявлення самого по собі, незалежно від судження і поза 
зв’язком із ним, а тільки для уявлення як суб’єкта судження, або, 
якщо ми візьмемо уявлення само по собі, завдяки пов’язаному з 
ним приспаним знанням про предмет, котре може бути розвинуте 
або викладене тільки у судженнях” 251.

  249 G. Uphues: Das Bewusstsein der Transzendenz..., c. 18.
  250 G. Uphues: Das Bewusstsein der Transzendenz..., с. 19.
  251 G. Uphues: Das Bewusstsein der Transzendenz..., с. 19.
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Хід думки цього розмірковування є таким.
Уявлення A заміняє предмет завдяки наявному у цьому уяв-A заміняє предмет завдяки наявному у цьому уяв- заміняє предмет завдяки наявному у цьому уяв-

ленні знанню, яке можна виразити за допомогою судження A є B.
У цьому судженні, як і в усіх інших, має місце подвійне відно-

шення, а саме відношення уявлення A до уявлення B і відношення 
уявлення A до предмета, який воно заміняє.

Друге з названих відношень може мати місце тільки тоді, коли 
уявлення A дійсно заміняє цей предмет, є його знаком, тобто, коли 
у ньому також є наявне знання про цей предмет, котре можна ви-
разити за допомогою судження A є B і т. д.

Цей ряд можна було б продовжити до нескінченності. Можна 
також затриматися на його першій ланці, утворюючи таким 
чином зачароване коло як натуральний наслідок цієї теорії 
трансценденції.

Ймовірно, що це є натуральний наслідок кожної теорії транс-
ценденції, яка питання присутності предмета у сприйнятті, тобто 
питання переходу від явища до предмета, намагається поясни-
ти за домомогою участі репродуктивних образів або понять у 
сприйнятті.

Це не означає, що я хочу заперечити участь нашого минулого, 
набутого досвіду в актуальних сприйняттях. Я вважаю, що є щось 
слушне у висловлюванні Селесковича, що „кожна людина має зо-
всім інші сприйняття залежно від своїх понять, а, отже, люди не 
тільки суб’єктивно, тобто в уяві, але також і об’єктивно, тобто у 
своїх сприйняттях, живуть у різних світах” 252.

Я тільки бачу труднощі у тому, щоб цей минулий досвід брав 
участь у сприйнятті за посередництвом репродуктивних образів 
або понять, і взагалі не бачу можливості, щоб за допомогою учас-
ті цих уявлень у сприйнятті могла бути пояснена трансценден-
ція від явища до предмета, тобто присутність предмета в потоці 
змінних явищ.

  252 M. Selesković: Wahrnehmung..., с. 102.
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4. Результати і загальні висновки

Я не бачу цієї можливості ані в цьому, ані в інших розглянутих 
мною способах пояснення явища трансценденції в зовнішньому 
сприйнятті, а мною були розглянуті усі можливі спроби цього 
пояснення, які на цей момент можна зустріти у філософській лі-
тературі. Нагадаю, що це були спроби відповіді на питання „Що 
є предметом сприйняттєвого судження?” або „Яким чином вихо-
дить так, що, маючи змінне, одностороннє, фрагментарне явище, 
ми одночасно маємо сталий, всесторонній, повний предмет?”

Ставлячи собі це запитання, я поставив собі за мету розгляну-
ти різні відповіді, які дає на нього психологія пізнання шляхом 
аналізу сприйняття, причому позитивні чи негативні результати 
цього розгляду були б, відповідно, позитивною чи негативною 
оцінкою усталеного способу мислення про ці речі, тобто визна-
ння уявлення як нашого основного способу підходу до предметів 
зовнішнього світу.

Отож, результати мого розгляду є негативними.
Було показано, що ані за допомогою різних розумінь присут-

ності самого явища, ані за допомогою різними способами прове-
деного синтезу явищ та їх відтворень (репродукцій) присутність 
тотожного предмета у змінному процесі сприйняття не може бути 
пояснена.

Однак предмет таки є присутній у сприйнятті, причому най-
більш безпосереднім, очевидним, тілесним способом. Повинен, 
отже, існувати шлях, яким ми доходимо до цього предмета і який 
пояснював би цю його безпосередність, очевидність і тілесність, 
цю впертість сприйняттєвого судження як переконання про дій-
сну присутність предмета. Слід шукати цей шлях. При цьому одне 
є певне: він очевидно не пролягає на лінії підходу до предмета з 
боку уявлень.
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Фолькельт, Йоганнес 101, 108, 171, 
172
Франко, Іван 29, 30
Фройд, Зіґмунд 65, 101

Х

Хенке, Вольфґанґ 65
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