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ВСТУП

Роман Інґарден – це, без сумніву, видатна постать поль-
ської філо софії. Його ідеї широко обговорюють у філософ-

ських дискусіях до сьогодні, а концепції лишаються актуальни-
ми. Він був представником феноменології і засновником (часом 
навіть кажуть «хрещеним батьком») так званої «другої феноме-
нології». Зокрема, критично переосмислив ідеї свого вчителя – 
Едмунда Гуссерля. 

Філософські дослідження Романа Інґардена торкаються про-
блем із царини епістемології (теорії наукового пізнання), онто-
логії (теорії буття), естетики, аксіології (теорії цінностей), а 
також філософської антропології та філософії мови. Спосіб філо-
софування  Інґардена характеризується фундаментальністю, 
чіткістю, реалістичним налаш туванням і прагненням цілісного 
схоплення феноменів. Як пише про нього польський дослідник 
Нарцис Лубніцький, «...можна не поділяти багато філософських 
поглядів Інґардена, але не можна запе речувати того, що він був 
непересічним мислителем; що не задо вольнявся “мікрофілосо-
фією”, […] але атакував найбільш визна чальні проблеми у стилі 
великих філософів минулих століть». 

Надзвичайно важливі дослідження Романа Інґардена в галу-
зі естетики. Зокрема, він аналізував різні види мистецтва: літе-
ратуру, архітектуру, живопис. Основні теми з естетики, яких 
торкався у своїх роздумах: схематизація і конкретизація твору 
мистецтва, багатошаровість структури твору мистецтва, роз-
роблення понять естетичного предмету й естетичного досвіду. 
Анджей Тищик щодо естетичної  теорії Інґардена писав таке: 
«Значення досягнень Інґардена на полі польської і світової 
есте тики не треба спеціально доводити, воно добре обґрунто-
ване. Навіть якщо його естетична думка породжує суперечності 



6

та з різних причин була, є і, мабуть, буде критикована, усе одно 
не підлягає сумніву, що вона становить важливий орієнтир не 
лише для загальної (філософської) рефлексії щодо мистецтва і 
його цінності, але також без перебільшення всіх царин, які опи-
сують цей аспект культури, як-от, поетика, історія мистецтва, 
музикологія, театрологія чи фільмологія». Тісно пов’язаною з 
естетикою є теорія цінностей Романа Інґардена. Варто згадати 
також «Книжечку про людину» – твір, у якому філософ подав 
свою антропологічну концепцію. 

На жаль, в Україні не так багато досліджень, присвячених 
Інґар денові. Ще менше перекладів. Сейм Республіки Польща 
проголосив 2020 рік «роком Романа Інґардена». Це суттєво 
оживило дискусії про творчість філософа у Польщі й усьому 
світі. Саме з нагоди цієї події за підтримки Генерального кон-
сульства Республіки Польща в Луцьку в Національному уні-
верситеті «Острозька академія» відбулася Міжнародна конфе-
ренція «Філософія Романа Інґардена і сучасність». Важливо, що 
учасниками цього зібрання стали науковці з України та Польщі, 
які досліджують різні аспекти творчості Інґардена. Це дало змо-
гу охопити його погляди на фундаментальні проблеми зі сфе-
ри онтології, епістемології, антропології, естетики, аксіології, 
філософії літератури. Крім того, дискусії в межах конференції 
виразно окреслили значення Романа Інґардена для сучасної фі-
лософії та дали змогу порівняти його погляди з іншими сучас-
ними філософами – представниками феноменології, Львівсько- 
Варшавської школи, сучасної семіотики, філософії діалогу та 
ін. Надзвичайно цінні розвідки, які демонструють можливість 
застосувати філософські ідеї Інґардена для аналізу літератури 
(зокрема й української літератури, що було доведено на при-
кладі Лесі Українки).

Свого часу редактори «Словника філософських понять 
 Романа Інґардена» (Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena) 
Анджей Новак і Лєшек Сосновський зазначили, що Роман Інґар-
ден «точно не належить до гераклітівської лінії “темних філо-
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софів”. Його думка, як правило, виводиться у чіткий і послідов-
ний спосіб…».

Маємо надію, що книга, яка постала за результатами згаданої 
вище конференції, дасть змогу подати, насамперед для україн-
ського читача, самого Романа Інґардена і його філософську дум-
ку в чіткий і послідовний спосіб. А також сподіваємося, що вона 
стане своєрідною мотивацією для подальших обговорень ідей 
цього філософа в Україні. 

Дмитро Шевчук
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