
Розум встановлює власні границі — 
Імануель Кант

«У людського розуму особлива доля в одному з видів його пізнан
ня: він обтяжений питаннями, яких не може уникнути, оскільки 
вони постають через його власну природу, але на які він не може 
відповісти, оскільки вони перевищують усі його здатності.

...оскільки це запитування ніколи не припиняється, він вва
жає за необхідне звернутися за допомогою до основоположень.

.. .Утім, через це він губиться у темряві суперечностей, у якій 
хоч і може припустити, що десь в основі лежать певні помилки, 
але не може їх відкрити, адже основоположення, якими він послу
говується, вже не можна перевірити на пробному камені досвіду, 
оскільки вони виходять за його границі. Поле розгортання цих 
нескінченних суперечок називається метафізикою»3.

Трансцендентальна метафізика, тобто, метафізика «над
чуттєвого», речей у собі, за Кантом, неможлива, оскільки ми 
не можемо мати знання про те, що лежить поза нашим досвідом. 
Відповіді на питання про Бога, свободу і безсмертя може дати 
не наука, а лише віра. «Я мушу, отже, усунути науку, щоби звіль
нити місце для віри». Адже питання про існування Бога або про 
безсмертя душі не можуть бути ані підтверджені, ані спростовані 
досвідом, тобто спроба наукового доведення існування Бога є 
настільки ж безглуздою, як і спроба доведення його неіснування. 
Кант не засуджував метафізику так принципово, як це робили 
емпірики, але піддав її строгій критиці. Він засуджував її, лише 
якщо вона поводилася догматично і через це деспотично, тобто 
наважувалася «через чисте поняттєве пізнання досягти принци
пів, як це вже давно робить розум, не намагаючися дізнатися про 
спосіб, яким він це робить. Догматизм, отже,— це догматична 
поведінка чистого розуму без попередньої критики власних 
можливостей». Кант вимагав, щоб метафізика сама стала на
укою і в такий спосіб залишилася пізнанням. Для цього слід 
підходити до питань із науковою строгістю і виключати все, 
що є лише гадкою, а не надійним знанням: «...наприклад, я сам 
для себе постановив, що у спогляданнях такого ґатунку в жод
ному разі не дозволено гадати, і що все, що в них скидається
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на гіпотезу, заборонене». Сам розум слід піддати критиці. Якщо 
він не критикує себе, то він себе і не знає, насамперед своїх 
границь. Йому загрожує небезпека вважати свої думки пізнан
ням. «Проте під цим я розумію не критику книжок і систем, 
а здатностей розуму взагалі з огляду на всі пізнання, до яких 
він може прагнути незалежно від будь-якого досвіду, разом 
із тим і рішення щодо можливості або неможливості метафізики 
взагалі і визначення як її джерел, так і її обсягу і границь, але 
все це згідно із принципами». Метафізика має стати «наукою 
про границі людського розуму». Зразком для науковості є ма
тематика і вчення про природу.

«Предмети мають пристосовуватися 
до нашого пізнання»
«Немає жодного сумніву в тому, що будь-яке наше пізнання 
починається з досвіду.

Утім, хоча будь-яке наше пізнання і розпочинається з досвіду, 
але воно все ж таки не виникає з досвіду. Адже цілком можливо, 
що навіть саме наше досвідне знання є сукупністю того, що ми 
відчуваємо через враження, і того, що наші власні здатності 
пізнання (лише на підставі чуттєвих вражень) продукують із са
мих себе,— ці вкраплення ми відрізняємо від основного мате
ріалу лише після довгих уважних і витончених вправ із їхнього 
відокремлення.

Відтак, питання про те, чи існує незалежне від досвіду і від 
усіх чуттєвих вражень пізнання, потребує щонайменше більш 
прискіпливого дослідження і тому не може відразу отримати 
відповідь. Такі пізнання називають a priori і відрізняють їх від 
емпіричних, джерела яких a posteriori, тобто у досвіді.

Отже, надалі під пізнаннями a priori ми розумітимемо не ті, 
що незалежні від того або того, а взагалі від будь-якого досвіду, 
їм ми протиставляємо емпіричні пізнання або такі, котрі мож
ливі лише a posteriori, тобто завдяки досвіду. Утім серед пізнань 
a priori чистими називаються ті, до яких не домішано взагалі 
нічого емпіричного. Наприклад, твердження: кожна зміна має 
свою причину,— це твердження a priori, але не чисте, оскільки 
зміна є поняттям, яке можна набути лише з досвіду».
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Метафізичний перетин меж

Кант розрізняв два принципово різні способи пізнання: a priori 
і a posteriori.

Пізнання a posteriori — походить із досвіду... «хоча воно 
і каже нам те, що є, але не те, що це суще з необхідністю мусить 
бути таким, а не іншим. Саме тому воно не дає нам справжньої 
загальності, і розум, який дуже жадібний до такого виду пізнання, 
радше збуджується, а не задовольняється ним».

Пізнання a priori — це загальне, незалежне від досвіду пі
знання, яке має характер необхідності. Його приклади ми зна
ходимо в аксіомах математики і таких законах природничих 
наук, як, наприклад, закон причинності (будь-яка зміна мусить 
мати причину). Утім, основоположення a priori необхідні для 
самого досвіду, оскільки вони є умовами того, що досвід узагалі 
можливий.

У вченні Канта ішлся передусім не про Я «cogito» і не про 
самі предмети досвіду або про зв’язки між ними; філософ, на
томість, переймався насамперед закономірністю і логічною 
структурою досвіду. Навіть якщо пізнання починається з досвіду,
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з цього не випливає, що воно виникає виключно з досвіду, 
як це припускає емпіризм. Утім, Кант водночас виступав і про
ти раціоналізму — оскільки без емпіричних даних неможливе 
жодне пізнання дійсності — і проти метафізики, «яка зовсім 
не прислухається до повчань досвіду» («Без сумніву, для неї 
досвід дотепер залишається простим блуканням, і найгірше 
те, що у порожніх поняттях»). Якщо розум переступає гра
ниці можливості пізнання і незалежно від будь-якого досвіду 
утворює поняття та ідеї, то хоча це й можливі думки, але вже 
не пізнання. Отже, треба чітко розрізняти мислення і пізнан
ня. Для цього розум слід піддати перевірці та встановити його 
можливості й границі з тією цариною, в якій неможливе об’єк
тивне вбачання. Завдання філософії — «подолати ілюзію, яка 
постає через недбалість, разом із тим має зникнути вихвалена 
й улюблена маячня».

Кант у своїй критиці дбав про наукову строгість. Щоб її забез
печити, він утримувався від будь-якої простої гадки. «Критика 
чистого розуму» (чисте = незалежне від досвіду чуттєвого сприй
няття) — це «вимога до розуму знову розпочати найскладнішу 
з його справ, а саме самопізнання, і встановити суд, який міг би 
виправдовувати кожне його правомірне домагання і водночас 
відхиляти безпідставні зазіхання».

Аналітичні і синтетичні судження
«Значна і, мабуть, найважливіша частина справ нашого розуму — 
розрізняти поняття, які ми вже маємо про предмети. Це дає 
нам певну кількість пізнань, які хоч і не є нічим більшим, ніж 
проясненням і поясненням того, що вже дано в наших поняттях 
(нехай і в перекручений спосіб), утім за формою їх можна оці
нити як нові вбачання, хоча вони і не збільшують матерію або 
зміст тих понять, якими ми володіємо, а лише зіставляють їх. 
Оскільки це дає справжнє пізнання a priori, яке має надійне і ко
рисне продовження, то розум сам не помічає, як примудряється 
сформулювати твердження зовсім іншого ґатунку, в яких розум 
додає до даних понять цілком нові поняття a priori й не тільки 
не помічає, як це відбувається, а й узагалі не порушує питання 
про подібні додавання. Тому спочатку я хочу звернутися до від
мінності між цими двома видами пізнання.
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У всіх судженнях, у яких мислиться зв’язок суб’єкта і пре
диката, цей зв’язок можливий у двох варіантах. Або предикат 
В належить суб’єкту А як щось таке, що вже міститься у цьому 
понятті А (у прихованому вигляді), або В існує незалежно від А, 
хоча і перебуває у зв’язку з ним. У першому випадку я називаю 
судження аналітичними, у другому — синтетичними».

Аналітичні судження — це пояснювальні судження; вони 
нічого не додають до суб’єкта, а задовольняються лише розкла
данням понять, які ми вже маємо про предмети, і не запитують 
про підставу цих понять і правомірність приписування їм пред
метного значення, наприклад, «коло кругле».

Синтетичні судження — це поширювальні судження; вони 
додають поняттю суб’єкта предикат, «який не мислився в ньому 
і який не можна виокремити з нього внаслідок будь-якого роз
кладання». У синтетичних судженнях ідеться не про поняття, які 
ми вже маємо про об’єкти, а про такі, що мають вести до об’єктів, 
наприклад, «коло жовте».

«Різниця між аналітичними і синтетичними судженнями 
спирається на критичне базове розуміння того, що „розум є 
не просто здатністю утворювати собі правила через порівняння 
явищ“,— він сам є „законодавством для природи“, оскільки без 
нього взагалі не було би „природи, тобто синтетичної єдності 
розмаїття явищ за правилами“.

Це визначення необхідності є, інакше кажучи, справою самої 
«синтези», є тим, що й робить судження синтетичним. Без цього 
досвід перетворився б на „простий агрегат сприйняттів“, який 
не можна було би науково зафіксувати і про який не можна було б 
узагальнено говорити».

Єдності у понятті передує конструктивне поєднання. Поняття, 
згідно із власним основним значенням, і є усвідомленням цієї 
єдності або синтези. У самій людській свідомості міститься спон
танний акт синтези. Це — самосвідомість, Я, яке має брати участь 
у кожному процесі мислення (свідомо або несвідомо): пізнання є 
результатом процесу конституювання, в якому взаємодіють два 
чинники, «а саме чуттєвість і розсуд, у першому предмети нам 
даються, у другому — мисляться».

Чуттєві дані складають основу пізнання, але лише завдяки роз
суду її можна поняттєво схопити і впорядкувати. Проте потрібен
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іще третій компонент, щоб підпорядкувати множинність чуттєвих 
вражень певним поняттям або правилам, які встановлює розсуд,— 
це здатність до судження. Вона встановлює, якому з понять слід 
підпорядковувати різноманітні чуттєві дані.

Коперніканський поворот
«Коперніканський поворот» — новий стиль мислення, що спричи
нив революцію у математиці та природничих науках. Метафізика 
має взяти з нього приклад: «Дотепер вважали, що все наше пі
знання має бути спрямоване на предмети; але через це знищу
валися всі спроби щось стверджувати про них a priori завдяки 
поняттям, а це розширювало б наше пізнання. Тому намагалися 
стверджувати щось про предмети ще до того, як вони бували 
нам дані, наче ми краще виконаємо завдання метафізики, якщо 
припустимо, що предмети мають пристосовуватися до нашого 
пізнання, адже це краще узгоджується із можливістю їхньо
го пізнання a priori. Тут так само, як у Коперніка, який не міг 
пояснити небесні рухи, якщо припускав, що всі зірки оберта
ються навколо спостерігача, і тому спробував, чи не вдасться 
пояснити все краще, якщо обертати спостерігача, а зірки, нато
мість, не чіпати. У метафізиці стосовно споглядання предметів 
можна спробувати зробити те ж саме. Якщо споглядання треба 
спрямувати на властивості предметів, то я не бачу, як про них 
можна було би знати щось a priori; проте якщо предмет (об’єкт 
відчуття) пристосовується до властивостей нашої здатності 
сприйняття, я цілком можу уявити таку можливість. Утім, оскіль
ки я не можу зупинятися на цих спогляданнях, якщо вони мають 
перетворитися на пізнання, а мушу пов’язати їх як уявлення 
з чимось як із предметом і визначити його через них, то я можу 
або припустити, що поняття, завдяки яким я здійснюю це ви
значення, також спрямовані на предмет, і тоді я знов опиняюся 
у розпачі щодо того, як я можу знати щось a priori; або я припу
скаю, що предмети або, що є тим самим, досвід, у якому вони 
лише і пізнаються (як дані предмети) підпорядковуються цим 
поняттям. У цьому разі я одразу бачу простий вихід, оскільки 
сам досвід є видом пізнання, якого вимагає розсуд, чиї пра
вила я мушу передбачати у собі ще до того, як мені буде дано
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предмети, і ці правила мають бути a priori виражені у поняттях, 
а через це предмети досвіду необхідно мають пристосовуватися 
до них і узгоджуватися з ними. Що ж до предметів, котрі розум 
мислить як необхідні, але (принаймні так, як їх мислить розум) 
взагалі не можуть бути даними у досвіді, то спроби мислити їх 
(оскільки мислити їх усе ж таки можна) є витонченим пробним 
каменем того, що ми припустили як змінений метод способу 
мислення, а саме, що ми можемо пізнавати про речі a priori 
лише те, що ми самі в них вклали».

Кантів «Коперніканський поворот» полягає у тому, що не наше 
пізнання — як вважали до того — спрямоване на предмети, а пред
мети мусять пристосовуватися до нашого пізнання. Емпіричні 
об’єкти не є чимось наявним для себе незалежно від будь-якого 
досвіду. Сам досвід є не чимось заціпенілим і готовим, а спе
цифічним функціональним способом нашого пізнання, видом 
пізнання, якого вимагає сам розсуд, скерований загально значи
мими логічними правилами. У цій новій науці вже не йдеться про 
зв’язок нашого пізнання із самими предметами, а про зв’язок 
нашого пізнання зі здатностями пізнання. Таке пізнання, «яке 
спрямоване не на предмети, а взагалі на наш спосіб пізнання 
предметів, оскільки воно має бути можливим a priori», Кант 
називав трансцендентальним.

Здатність людини утворювати осмислені 
вислови про світ і про саму себе

Чуттєвість
Під чуттєвістю Кант розумів «здатність (рецептивність) отриму
вати уявлення через афікацію предметами. Завдяки чуттєвості, 
отже, нам дані предмети, і лише завдяки їй можливе споглядання, 
але мислить її розсуд, із якого виникають поняття. Утім, будь-яке 
мислення має прямо (directe) або опосередковано (inderecte), 
за допомогою певних ознак, спочатку звертатися до споглядань, 
тобто у нашому разі до чуттєвості, оскільки предмет не може 
бути нам даним в інший спосіб». Науку про принципи чуттєвості 
Кант називав «трансцендентальною естетикою»4, на противагу 
вченню про принципи чистого мислення, або «трансценден
тальної логіки».
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Утім, ці частини пізнання не можна змішувати. Кант розріз
няв трансцендентальну естетику як «науку про всі принципи 
чуттєвості a priori» і трансцендентальну логіку, «котра містить 
принципи чистого мислення». Завдяки «розкладу самих здат
ностей розсуду» (аналітиці понять) необхідно a priori дослідити 
можливість понять. їх слід шукати лише у розсуду, в місці їхнього 
народження, і треба взагалі проаналізувати його чисте засто
сування, «оскільки це і є справою трансцендентальної філосо
фії». Окрім споглядання немає іншого виду пізнання, ніж через 
поняття. Перше спирається на афектацію (чуттєві враження), 
друга на функції. Під функціями Кант розумів «єдність дії, яка 
впорядковує різні уявлення».

«Отже, поняття ґрунту
ються на спонтанності 
мислення, чуттєві спо
глядання — на рецеп- 
тивності вражень. Цими 
поняттями розсуд може 
послуговуватися лише 
у той спосіб, що завдяки 
їм він судить... Судження, 
отже,— це опосередко
ване пізнання предме
та... Утім, ми можемо 
звести всі дії розсуду 
до суджень так, що роз
суд узагалі може поста
ти як здатність судити. 
Адже, згідно зі сказаним, 
він є здатністю мислити. 

Мислення — це пізнання у поняттях. Проте поняття пов’язані 
як предикати можливих суджень із певним уявленням якогось 
іще невизначеного предмету.

Якщо ми взагалі абстрагуємося від будь-якого змісту суджен
ня і звертаємо увагу лише на форму розсуду в ньому, то знахо
димо, що функцію мислення у ньому можна розбити на чотири 
групи, кожна з яких містить три моменти. їх можна представити 
у такій таблиці:

Імануель Кант (1724-1804)
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Кількість судження
Загальні
Особливі
Одиничні

2.

Якість
Стверджувальні

Заперечні
Нескінченні

3 .
Відношення
Категоричні
Гіпотетичні

Диз’юнктивні

4.

Модальність
Проблематичні

Асерторичні
Аподиктичні

1.


