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ПЕРЕДМОВА ВИДАВЦЯ
Пертий вихід друком цього твору відбувся відразу після смерті 

Едмунда Гусерпя у  1938 року у  видавництві у  Празі. Без
посередньо потому, навесні 1939 року, після анексії Чехословаччини ви
давництво припинило діяльність, унаслідок чого твір не потрапив до 
книгарень. Увесь наклад залишився у  й під час війни його було зни
щено -  окрім 200 екземплярів, які ще 1939року вдалося переправити до 
видавництва «Allen & Unwin» у  Лондоні й продати в Англії та 
Так виникла парадоксальна ситуація, що там книжна, нехай і в обме
женому обсязі, була розповсюджена, обговорювалася й цитувалася, а в 
континентально-європейському читацькому колі, натомість, залиша
лася майже невідомою. Тому постала необхідність заново надрукувати 
цю книжку у  фотомеханічний спосіб, щоб цей вже 8 років тому опублі
кований твір нарешті знайшов шлях до читацького загалу.

Його редагування й публікація грунтуються на завданні Едмунда 
Гусертя, який до кінця спостерігав за просуванням роботи над ним. Він 
сам уже не мав змоги написати, як це було заплановано, переднє слово до 
публікації. Тому сказати необхідне у  вступі

У «Формальній і трансцендентальній логіці» (1929) Гусерль мав 
на меті не лише показати внутрішній сенс, поділ і взаємозалежність 
всього того, що аж до наших днів розглядалося як логічні проблеми в 
найширшому обсязі, а також викласти необхідність феноменологічного 
прюяснення загальної логічної проблематики. Тут запропоновано головну 
частину аналітично-дескриптивних досліджень, які слугують цілі та
кого феноменологічного обґрунтування логіки. «Формальна і трансцен
дентальна логіка» була замислена як загальний пршнщповий вступ до 
цих конкретних (накреслених уж е тоді) окремих аналізів; утім, від по
яви того твору промайнуло вже так багато років, що їх уж е не можна 
розглядати прюсто як його продовження. І це ще через те, що внаслідок 
розвитку Гусеріевого систематичного осмислення, який відбувся з того 
часу, багато результатів тієї книжки постали в новому світлі. Тому цей 
текст набуває вигляду самостійного твору. Саме тому йому передує 
докладний вступ; він, з одного боку, пов 'язує сенс усіх аналізів з остан
ньою фазою розвитку Гусерлевого мислення, найважливіші результати
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якої були опубліковані в його останній праці «Криза європейських наук 
трансцендентальна феноменологія» (Philosophia, т. /, 1936), з другогс 
боку, резюмує ті основні думки «Формальної і трансцендентальноїлогі 
ки», які є вирішальними для розуміння початку окремих аналізів.

Зрозуміло, що таке відтворення деяких позицій «Формальної 
трансцендентальної логіки» в рачцях вступу не претендує на те, щобі 
ще раз коротко й переконливо відповісти на принципові запитання фе 
номенологічної логіки. Справжній вичерпний вступ до її своєрідност 
та її сенсу потребує докладності книжки, яку не можна замінити ко 
ротким резюме. Відповідні частини вступу слугують радше коротко 
му вказуванню і через це, як і інші в ньаму, готують для ще мшо зна

м

йомого з феноменологією читача певні труднощі. Йому ми пропонуєш 
при першому читанні не звертати на них уваги, а  відразу перейти де 
самозрозумілих окремих аналізів. Лише після вивчення всього твору ви 
може повернутися до вступу і при цьому залучити також «Формальну, 
трансцендентальну логіку». Як здійснення суттєвої частини накресле
ної в «Логіці» програми цей твір слугуватиме водночас кращому розу
мінню, а з другого боку, глибинний сенс здійснених тут окремих аналізи 
може відкритися тільки після залучення «Логіки».

Щоби зрозуміти характер цього твору, слід указати на історій, 
його появи. З огляду на стале зростання кількості начерків і рукописнш 
досліджень Гусерль в обидва останні десятиріччя свого життя дедал, 
більше переймався проблемою, як разам із учнями та співробітникамь 
віднайти нові шляхи до літературного обробку наслідків його дослі
джень, які він був не в змозі опанувати самотужки. Тому 1928року Гу
серль доручив мені — тоді своєму асистентові зібрати всі манускрип
ти, що стосувалися проблемної царини трансцендентальної логіки, роз
шифрувати стенограми і спробувати систематично їх упорядкувати. 
Провідну нитку й основні думки щодо цього містила чотиригодинна лек
ція про «Генетичну логіку», яку Гусерль часто читав у  Фрайбурзі із зимо
вого семестру 1919-1920років. Вона була розширена й доповнена групок 
старих манускриптів 1910-1914 років, а також частиною інших лекції 
20-х років. Накреслений у  такий спосіб начерк мав утворити основу для 
публікації, останню редакцію якої Гусерль залишив за собою. Проте цьо
го не сталося: маленьку статтю про сенс трансцендентально-логічної
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проблематики, яка слугувала мені вступом до цієї розробки, за декіль
ка місяців зимового семестру 1928-1929 років у  прагненні доповнити її 
Гусерль перетворив на «Формальну і трансцендентальну логіку». Вона 
гийиїла спочатку сама по собі окремо від розробки, вступом до якої вона 
мала бути.

Це нове прояснення загального зв ’язку логічної проблематики я мав 
ураховувати у  новій переробці накресленого мною начерку, причому че- 
оез зв *язок з уже опублікованою «Формальною і трансцендентальною 
югікою» склад його окремих аналізів мав не тільки бути поглибленим, 
і  водночас і розширеним за змістам. Цей другий, завершений у  1929- 
1930роках, начерк цього тексту був здійснений у  такий спосіб: в основі 
іежав перший (накреслений ще до написання «Формальної і трансцен
дентальної логіки») начерк, який сам Гусерль доповнив зауваженнями 
та додатками. Спочатку слід було взяти до уваги їх, а потім залучити 
Інші додаткові манускрипти -  особливо 1919-1920 років. Моїм завдан
ням при цьому було створити з того матеріалу цілісний, систематично 
їв1язаний текст із урахуванням установлених у  «Формальній і транс
цендентальній логіці» основних принципів. Оскільки дані для цього від
різнялися одне від одного — з одного боку; начерк, який уже переглянув 
сам Гусерль, з другого, заново залучені рукописи з різних часів риних га
тунків, почасти просто короткі, фрагментарно накреслені аналізи, по
части самодостатні, але без будь-яких покликань на загальний зв \язок 
окремі студії -  я мав не лише стилістично й термінологічно узгодити й 
упорядкувати їх відповідно до одного рівня; слід було також дописати 
забраклі переходи, розробити поділ на розділи та параграфи разом и  
відповідними заголовками; а там, де аналізи в рукописах були лише стро
като накреслені, або взагалі їм бракувало послідовності, відсутнє слід 
було додати. Це відбувалося у  такий спосіб, що мої втручання й допо
внення попередньо узгоджувалися з Гусерлем, а отже, навіть там, де 
текст не міг прямо спиратися на рукописи, він, проте, не містив нічого, 
що не спираюся принаймні на усні висловлення Гусерля та його схвален
ня 1 цей другий (завершений 1930року) начерк цього твору сам Гусерль 
оздобив зауваженнями із наміром якомога швидше передати до друку 
остаточну редакцію. Інша невідкладна робота завадила здійснити цей 
намір.
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Лише 1935 року завдяки підтримці Празького філософського koj 
стало можливим знов повернутися до цього. Гусерль знов відмовився в 
самостійного завершення тексту й надав мені право на власний розс 
закінчити його редагування. При цьому слід було не тільки взяти 
ги зауваження, які сам Гусерль зробив до другого начерку, а також пер 
глянути й більш прозорю оформити впорядкування всього тексту. Бу 
додані частини прю модальність судження -  проблематику, яку хоче 
розглянуто у  згаданій лекції прю генетичну логіку, але не залучено до t 
передніх начерків. А насамперед тепер був написаний вступ із презенп 
цією загального сенсу досліджень. Він почасти є відтворенням думоь 
останньої опублікованої праці Гусерля, тобто «Кризи», і з 
і трансцендентальної логіки», почасти спирається на усні обговореї 
з Гусерлем, а почасти на рукописи 1919-1934років. Начерк цього всщ 
також був обговорений із самим Гусертем, який схвалив його суттєі 
склад і хід думок.

З огляду на складну історію виникнення цього тексту, його багаг 
разову й багаторівневу переробку, від нього, зрозуміло, не слід вимого 
філологічної вишуканості. Технічно було б цілком неможливо розріз 
ти в ньому покладені в основу (разом зі стенографованими) оригінаї 
рукописи, відтворення усних висловлень Гусерля і (звісно, ухвалені н 
додатки упорядника. На питання, чи варто за таких обставин уз< 
лі розглядати цей текст як оригінальний твір Гусерля, можна відп 
сти тільки те, що сам Гусерль розглядав його в цілому як авторизоі 
розробку. Це означає, що він є  результатам спільної роботи доволі 
цифічного гатунку, тобто склад думок або сиртй матеріал належ 
самому Гусерлю -  в ньому нема нічого, що додав би упорядник абс 
містило би його інтерпретацію феноменології, утім, за літерат 
оформлення відповідає упорядник.

Ідея назви «Досвід і судження» походить від заголовку руко 
1929 року, в якому йдеться про основні питання феноменологічної 
ки.

Особливе місце посідають два вміщені наприкінці уривки. Вс 
просто стилістично виправленим змістом оригінальних рукописи 
містять заверлиені розвідки, що їх не можна без змістових утрат 
чити до основного тексту. їх слід розглядати не як прості додатки
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гуттєві доповнення до відповіднім частин тексту. І  уривок написаний 
1919 або 1920року, I I -ц е  параграф начерку нової редакції VI Логічного 
дослідження 1913 року, який залишився незавершеним і 
іим.

Наприкінці слід скпасти щиру подяку всім, хто до
гнення цієї публікації: Товариству допомоги німецькій науці, за підтрим
ки якого я у  1928-1930 роках узяв участь у  роботі Гусерля, Празькому 
'філософському колу та фонду Рокфелера, допомозі яких завдячує завер
шення і перша публікація, нарешті видавництву «Сіааззеп & Єоуєг(5», 
чке здійснило цю публікацію твору. Я  вельми вдячний панові доктору 
Ойґену Фінку за його поради щодо останньої редакції цього тексту й 
особливо щодо написання вступу.

Людей Ландтребе
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ВСТУП

СЕНС І ОКРЕСЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

§ 1. Предикативне судження як центральна тема
генеалогії логіки

Ці дослідження стосуються проблеми походження. Проясненням 
походження предикативного судження вони мають зробити внесок до 
загальної генеалогії логіки. Насамперед слід пояснити можливість і 
необхідність такого наміру і сенс питань про походження, які тут слід 
порушити. Темою цього прояснення походження є не проблема «історії

•  U  » •  •лопки» у звичайному сенсі або генетичної психологи, а сутність структу
ри, про походження якої ми залигуємо. Таким чином, нашим завданням 
с прояснення сутності предикативного судження на шляху дослідження 
його походження.

Якщо у такий спосіб узагалі можна розв’язати проблему генеало
гії логіки, то лише на тій підставі, що центром формальної логіки, якою 
вона стала історично, є поняття предикативного судження, апофантики. 
У своєму ядрі вона є апофантичною логікою, вченням про судження та 
його «форми». Тут слід лише зазначити, що вона за своїм первинним 
сенсом є не тільки цим, адже у цілком розробленій формальній логіці, 
що як формальна mathesis universalis залучає до себе формальну матема
тику, формальній апофангиці протистоїть формальна онтологія, вчення 
про щось узагалі та форми його модифікації, а отже, про такі поняття, 
як предмет, властивість, відношення, множинність тощо, і що традицій
ною логічною проблематикою завжди були питання з обох царин. Тут 
ми не можемо знов розглядати складні проблеми, які стосуються співвід
ношення формальної апофантики і формальної онтології, їхню кореля
тивну взаємоналежнїсть, а саме ту внутрішню єдність, з огляду на яку їх 
роз’єднання виказує себе як суто тимчасове і як таке, що спирається на 
розбіжності не царин, а настанов* 1. Слід лише сказати, що всі категоріаль

1 Див. до цього Husserl Е. Formale und transzendentale Logik. -  Halle (Saale) 
1929 (надалі цитується скорочено як «Логіка») 1 розділ, 4 і 5 підрозділи.
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ні форми, які утворюють тему формальної онтології, приписують пред
метам у судженнях; уже порожнє поняття «щось узагалі», в якому взагалі 
логічно мислять предмет, постає лише в судженні2, те ж саме стосується 
його похідних форм: «Як властивість позначає форму, яка несамостійно 
постає у судженні та «номіналізація» якої дає субстратну форму самої 
цієї властивості, так у судженнях про множину постає граматична мно
жина (Plural), «номіналізація» та перетворення на предмет особливого 
сенсу якої -  а саме на предмет субстрату, «предмет-про-який» -  утворює 
множину (Menge)»3. Те ж саме слід було б показати для всіх інших по
нять, які постають у формальній онтології. З огляду на це ми можемо ска
зати, що центральне місце в загальній формально-логічній проблематиці
вченню про судження належить не тільки з історичних, а и зі змістових 
причин.

Це твердження не випереджує визначення сутності того, що у най- 
ширшому й найзагальнішому сенсі слід розуміти під «логікою» і «логіч
ним». Це загальне поняття сутності радше може бути лише наслідком 
феноменологічного прояснення і дослідження походження логічного, 
яке розпочате у «Формальній і трансцендентальній логіці», де обговоре
ні його принципові питання, а в цьому дослідженні проведена ще одна 
його частина. Феноменологічне просвітлення походження логічного від
криває, що царина логічного є набагато більшою, ніж те, чим дотепер
займалася традиційна лопка, і водночас воно відкриває приховані суттєві 
підстави, на яких постає це звуження -  а саме через те, що воно зверта
ється передусім до витоків «логічного» у традиційному сенсі. При цьо
му воно встановлює не лише те, що логічну дію містять уже ті шари, 
у яких її традиційно не вбачали, і що традиційна логічна проблематика 
розгортається на відносно високому рівні, а й те, що саме в цих нижчих 
шарах слід шукати приховані передумови, на підставі яких лише і стає 
зрозумілими сенс і правильність вищої очевидності логіків. Тільки через 
це стає можливою дискусія з усією логічною традицією і -  як віддалена 
ціль феноменологічного прояснення логіки -  здобуття загального понят
тя логіки і логосу. Хоча в такий спосіб і не можна наперед накреслити 
царину логічного, утім її феноменологічне прояснення потребує його по

2

2 Там само, с. 98.
3 Там само, с. 95.



переднього поняття, яке взагалі й надає йому певного напрямку. Це по
переднє поняття не можна обрати довільно, воно є саме цим традиційно 
даним поняттям логіки та «логічного»4 5.1 центром його є проблематика 
предикативного судження.

§ 2. Традиційна пріоритетність і визначення предикативного
судження та його проблеми

Судження, апофанза у традиційному сенсі—це назва, яка багато чого 
містить. Тому насамперед потрібні більш точне визначення цієї нашої 
теми й погляд на те, які традиційні проблеми їй властиві (§ 2). Лише по
тому ми можемо спробувати поступово здобути характеристику запро
понованого тут методу, позначеного як генетичний (§ 3 і наступні).

Через усю традицію тягнуться розрізнення багатоманітних «форм»
а

судження (Urteilen) і того, чим є саме «судження» (Urteil), що намага
лися зафіксувати в різні способи. Утім від самого початку, від того, як 
Аристотель започаткував нашу логічну традицію, було встановлено, що 
для предикативного судження взагалі характерно, що воно складається з 
двох членів: «того, що лежить в основі» (Ьяохеіцеуоу), про що вислов
люються, і того, що про нього висловлюють: хаттууораицеуоу; з другого 
боку, стосовно його мовної форми розрізняють оуоца і ртща. Будь-яке 
висловлення має складатися з обох цих частин3. Це означає, що кожне су
дження передбачає, що наявним є предмет, даний нам, про який ми щось 
висловлюємо. У такий спосіб переддана, так би мовити, прамодель того, 
як ми маємо запитувати про походження судження. Тут слід залишити 
невизначеним те, чи насправді ми при цьому маємо справу з первинною 
логічною структурою. Лише прояснення походження цієї структури, яку 
традиційно позначають як судження, може дати відповідь на це й на решту 
пов’язаних із цим питань: наскільки предикативне судження є головною і 
центральною темою логіки і чи є логіка у своєму ядрі необхідно апофан- 
тичною логікою, вченням про судження? Далі: якого ґатунку зв’язок цих
двох частин, що їх завжди розрізняють у судженні, чи є судження водно
час синтезою і діайрезою? Ця проблема завжди створює утруднення для 
логіків і аж до сьогодення не дістала задовільне розв’язання. Чим є те,

4 До прояснення сенсу логічної традиції див.: «Логіка», Вступ, § 11 і І розділ, А.
5 Див. Аристотель Ве іпіегрг., 16а 19 і 17а 9.
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що судження «пов’язує» і «роз’єднує»? Окрім того, яка з багатоманітних, 
традиційно відмінних форм судження є більш первинною, тобто такою, 
що її як найнижчу слід із необхідністю мислити, як таку, що фундує інші 
й передує їм, щоби на неї могли спиратися інші форми «вищих ступе
нів»? Існує одна праформа чи багато рівноправних форм одного рівня, і 
якщо існує лише одна, в який спосіб інші можна звести до неї як до пер
винної? Наприклад, чи є стверджувальне та заперечне судження двома 
рівноправними, первинними, основними формами одного рівня або одна 
з двох має перевагу?

До цих питань веде традиційне визначення судження. Окрім тою, 
звісно, залишаються відкритими інші питання, які не можуть отримати 
відповіді на нашому шляху прояснення походження того, що традицій
не дане як судження, відповідь на них, натомість, вимагала би розгляду 
всієї традиції, що виходить за межі цього дослідження. Проте вже вка
зано на деякі проблеми, про які тут ідеться. Від Аристотеля вважається 
встановленим, що основною схемою судження є копулятивне судження, 
яке можна звести до основної форми «Б є р». Будь-яке судження іншо
го складу, наприклад форма вербального речення, відповідно до цього 
може бути без зміни сенсу перетворене на копулятивне. Наприклад, су
дження «Людина йде» є логічно рівноцінним із судженням «Людина є 
такою, що йде». «Є» -  це частина рдца, в якому «завжди вказаний час», 
відповідний дієслову6. Слід, отже, більш точно зрозуміти, що відбуваєть
ся в цьому копулятивному зв’язку, якого виду є сутність і походження 
копулятивного предикативного судження, перш ніж можна буде визна
читися з питанням, чи правомірна така можливість перетворення і чи є 
відмінність лише відмінністю мовної форми, яка не вказує на відмінність 
логічного сенсоутворення. Утім, якщо це так, постає проблема, як обидві 
форми -  копулятивне речення, з одного боку, і дієслівне речення, з друго
го, пов’язані між собою: це однаково первинні сенсоутворення чи одне є 
більш первинним, і тоді яке? Отже, чи є в традиційному сенсі копулятив- 
на форма «Б є р» основною схемою судження? Далі, чи слід розгортати 
питання про первинність цієї схеми з огляду на той факт, що воно са
мозрозуміло містить суб’єкт у формі III особи. Це приховує передумову 
того, що І і II особи, судження у формі «я є ...», «ти є. ..» не висловлюють * 4

4

Див.: Аристотель Бе іШегрг., там само і 21Ь 9.



логічної дії, яка принципово відрізнялася би від основної схеми «воно 
є. . -  передумова, яка також потребує перевірки і знов кидає нове світло 
на питання про первинність традиційної схеми «8 є р».

§ 3. Двобічність логічної тематики. Проблема очевидності 
як перший пункт суб’єктивно спрямованого запитування і

4  • •

нехтування нею у традиції

Судження, з яким пов’язані всі щ питання, дано логікові спочатку в 
його мовному формулюванні як вираз, тобто як певний вид об’єктивної 
сгруюури, як дещо таке, що він може досліджувати як інше суще щодо 
його форм і способів зв’язку. Пізнання з його «логічними» методами за
вжди вже відбулося, коли ми намагаємося осмислити його логічно; су
дження висловлені, поняття утворені, висновки зроблені і дані нам як 
склад нашого пізнання. Тобто інтерес, що його має логік, який розпочи
нає дослідження, щодо цих сгрукіур, є не просто інтересом щодо будь- 
яких структур певної форми, а інтересом щодо структури, яка претендує 
нате, щоби бути осадом пізнання. Судження, форми яких він досліджує, 
постають як пізнання, яких домагаються. Це означає, що до будь-якого 
логічного осмислення є знання про відмінність суджень, які є справжнім 
істинним пізнанням, від тих, що є лише уявним пізнанням. До будь-якого 
логічного осмислення ми вже знаємо про відмінність істинного суджен
ня від лише вдавано істинного, яке потім може виявитися хибним, пра
вильного висновку від хибного тощо.

Отже, якщо логік насправді спрямований на логіку в загальному 
і серйозному сенсі, то його інтерес пов’язаний із законами утворення 
форми суджень -  з принципами і правилами формальної логіки -  не як 
із правилами гри, а як із такими, яким має відповідати формоутворення, 
якщо через нього взагалі має бути можливе пізнання7. Вони стосуються 
чистої форми судження цілком незалежно від його матеріального зміс
ту, який як предмет судження, субстрат судження вставляється в чисту 
форму. Таким чином, вони містять, так би мовити, негативні умови мож
ливої істини; судження, яке порушує їх, ніколи не може своїм наслід
ком мати істину, або, якщо говорити суб’єктивно, бути очевидним; воно 5

7 До відмінності істинної логіки від простої аналітики правил гри див: «Логі
ка», § 33, с. 86 і наступні.

5



не може бути очевидним судженням. Утім навіть якщо воно відповідає 
вимогам цих законів, воно ще не досягає через це своєї цілі, тобто не 
досягає істини. Розуміння цього порушує питання про те, що ще слід 
додати до формальних умов можливої істини, щоби діяльність пізнання 
досягла власної цілі. Ці подальші умови є суб’єктивними і стосуються 
суб’єктивного характеру вбачання очевидності та суб’єктивних умов її 
досягнення. Через той факт, що судження постають як пізнання, яких 
домагаються, але багато того, що здається пізнанням, потому виявляєть
ся оманою, і через зумовлену цим необхідність критики суджень щодо
♦  ♦ » •  »їхньої істини лопка вщ самого початку, принаймні традиційно, ніколи 
не помічала глибоко приховану в її власному сенсі двобічність своєї про
блематики: з одного боку, питання про формоутворення і їхні закономір
ності, з другого боку, питання про суб’єктивні умови досягнення оче
видності. Тут постає питання щодо судження (Urteilen) як суб’єктивної 
діяльності й щодо суб’єктивних процесів, у яких структури постають як 
очевидні або як неочевидні. Цим самим погляд спрямовано на судження 
як дію свідомості, в якій виникають структури з їхньою претензією бути 
виразом пізнання -  проблемну царину, яку традиційна логіка в жодному 
разі не розглядала, як то годилося б, як центральну, а вважала за можли
ве залишити її психології. Тому здається традиційно встановленим, що 
питання про походження судження (Urteilen) і логічного взагалі не може 
мати іншого сенсу, окрім суб’єктивного запитування в стилі генетичної 
психології. Якщо ж ми відмовимося позначати нашу генетичну поста
новку проблеми як психологічну, оскільки вона явно протистоїть пси
хологічному питанню про походження у звичному сенсі, то це потребує 
особливого виправдання, яке водночас проявить особливість аналізи по
ходження, яка тут має бути реалізована.

Попередньо слід сказати лише ось що. Генетична психологія суджен
ня у звичайному сенсі відрізняється від нашого задуму феноменологіч
ного прояснення походження судження і від феноменологічної генеалогії 
логіки взагалі вже через те, що проблема очевидності, яка відповідно до 
своєї природи і є першим пунктом кожного суб’єктивного запитування

* *стосовно логічної структури, традиційно ніколи взагалі не розумілася і 
не розглядалася як проблема. Вважали, що від самого початку знають, 
що таке очевидність, вважали, що будь-яке пізнання можна порівняти з
б



ідеалом абсолютного, аподиктично надійного пізнання, і нікому не спа
дало на думку, що цей ідеал пізнання, а разом із ним пізнання самих логі
ків, яке претендує на цю аподиктичність, зі свого боку, може потребувати 
виправдання й обірушування свого походження. Так, психологічні зу
силля ніколи не стосувалися самої очевидності, ані очевидності того, хто 
судить, ані пов’язаної із законністю форми судження (аподиктичної) оче
видності логіків; вони не порушували питання про очевидність як про
блему, а стосувалися лише досягнення очевидності й уникнення помил
ки через ясність і чіткість мислення тощо, що призвело до того, що логіка

М Ідістала ярлик психолопстськи визначеної технологи правильного мис
лення. Слід показати, чому це не просто випадок, що кожне суб’єктивне 
запитування слід спрямувати в цьому напрямку, що властиві і справжні 
проблеми очевидності на глибоких підставах взагалі принципово не мо
жуть постати в горизонті психологічної проблематики.

Для цього ми спочатку спробуємо створити собі образ того, якого 
гатунку є ця проблема (§ 5, 6), щоби лише потому в зворотному погля
ді усвідомити особливість і далекосяжність методу, якого слід дотриму
ватися для її розв’язання (§ 7 -  10), і те, що його принципово відрізняє 
від психологічного генетичного методу, а також підстави того, чому той 
останній не може розв’язати ці проблеми (§ 11).

§ 4. Ступені проблеми очевидності.
Предметна очевидність як передумова можливого очевидного

судження

Акт судження в нашому суб’єктивному запитуванні постає як та
кий, що слугує прагненню до пізнання. Пізнання чого? Загально кажучи, 
пізнання того, що є, сущого. Якщо прагнення до пізнання спрямоване на 
суще, якщо це прагнення сказати про нього у судженні, чим воно є і як 
юно є, то суще має бути вже передданим. А судження потребує «того, що 
лежить в основі», про що ю но судить, предмета, про який ю но судить, 
суще, отже, має бути так передданим, щоби ю но могло стати предметом
судження. Де починається діяльність судження або мислення будь-якого 
штабу, виразно або ні, вже мають бути предмети, порожньо уявлені або 
дані самі у спогляданні; будь-яке мислення передбачає предмети. Утім
якщо воно має як діяльність судження насправді привести до своєї цілі,
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до пізнання, тобто якщо судження мають бути очевидними судженнями, 
тоді не достатньо, щоби як-небудь були дані які-небудь предмети і щоби 
судження було на них спрямоване і при цьому просто відповідало пра
вилам і принципам, форма яких встановлена логікою. Вдала пізнавальна 
дія вимагає також певного способу передданості предметів стосовно їх
нього змісту. Вони, зі свого боку, мають бути так переддані, щоби даність 
їх сама уможливлювала пізнання, тобто очевидні судження. Вони самі, 
як вони дані, мають бути очевидними.

Мова про очевидність, про очевидну даність, отже, не означає тут 
нічого іншого, окрім самоданості, способу, в який предмет у його данос- 
ті може бути позначений свідомістю як «сам тут», «насправді тут» -  на
противагу його простій репрезентації, порожньому, суто вказівному уяв
ленню. Наприклад, предмет зовнішнього сприйняття даний очевидно 
як «він сам», це справжнє сприйняття відрізняється від простої репре
зентації його у спогаді, фантазії тощо. Таким чином, ми позначаємо як 
очевидне будь-яке усвідомлення, предмет якого характеризуємо як сам 
даний, без питання про те, чи є ця самоданість адекватною. Через це 
ми ухиляємося від звичного використання слова «очевидність», яке за
звичай застосовується в разі такої адекватної даності, або аподиктичної 
очевидності. І ці способи даності позначаються як самоданість, а саме 
самоданість ідеальностей, загальних істин. Утім кожний вид предметів 
має свій спосіб самоданості, тобто очевидності; і не для всіх, наприклад 
не для просторово-речових предметів зовнішнього сприйняття, можлива 
аподиктична очевидність. Проте й вони мають свій спосіб первинної са
моданості й водночас спосіб очевидності.

Така «очевидна» самоданість предмета за певних умов не має місти
ти нічого від предикативного формування. Предмет як субстрат можли
вого судження може бути даним очевидно без того, щоби про нього слід 
було судити у предикативному судженні. Але очевидне предикативне 
судження про нього неможливе без того, щоби він був очевидно даним. 
Це не дивно принаймні стосовно суджень на підставі досвіду, адже тут 
покликання на фундацію предикативної очевидності у допредикативній
здасться самозрозумілим. Проте повернення до предметної, допредика- 
тивної очевидності набуває ваги й повного значення лише через установ
лення того, що ця умова фундації стосується не лише суджень на підставі
8



досвіду, а також кожного можливого очевидного предикативного суджен
ня взагалі и також суджень самих лопків із їхньою аподиктичною очевид
ністю, які претендують на те значення «у собі» і без погляду на їхнє мож
ливе застосування до певної царини субстратів. Слід буде показати, що 
навіть вони не мають за зміст «істини в собі», що вільно ширяють, а нато
мість пов’язані в царині свого застосування зі «світом» субстратів і через 
це вказують на умови можливої предметної очевидності, з якою дані ці 
субстрати (див § 9). Вона є первинною очевидністю, тобто такою, яка має 
бути наявною, якщо очевидні предикативні судження мають бути мож
ливими. Таким чином, те, що робить наявні вислови пізнанням і обгрун
товує їхню претензію на пізнання, слід шукати не в них самих. Для цього 
потрібне повернення до способу передданості предметів судження, до 
самоданості або несамоданості як до умови можливості вдалого акту піз
нання, яка передує кожному беззаперечному у своїй логічно-формальній 
побудові судженню і зв’язку суджень (наприклад, висновку).

Так, для проблематики очевидності постають два ступені запиту
вання: перший стосується очевидності самих передданих предметів або

•  4умов їхньої налердданосп, другим -  очевидного предикативного еуджен- 
ня на підставі очевидності предметів. Формальна логіка не запитує про 
це розрізнення у способі передданості предметів. Вона запитує тільки 
про умови очевидного судження, а не про умови очевидної даності пред
метів судження. Вона не ступає на перший із двох ступенів можливого 
спрямування запитування, так само як і психологія з її суб’єктивним за
питуванням дотепер не ступала на нього. Для феноменологічного про
яснення генези судження це запитування, натомість, є необхідним; вона 
вперше робить помітним те, що ще слід додати до виконання формально- 
логічних умов можливої очевидності, аби судження як діяльність, яка за 
своєю сутністю спрямована на пізнання, на очевидність, справді могло 
би досягти цієї своєї цілі. Для неї перевагу має питання про очевидну 
даність предметів судження, змістів мислення як передумову кожного 
очевидного суд ження, очевидність як того, хто судить, так і пов’язану із 
закономірністю форми цього судження очевидність самих логіків. Пред
метна очевидність є первинною, оскільки лише вона й уможливлює оче
видність судження, прояснення походження предикативного судження
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має відстежити, як очевидне предикативне судження будується на пред
метній очевидності; і спочатку це стосується найпримітивніших актів 
предикативного судження.

§ 5. Повернення від очевидності судження до предметної
очевидності

а) Просте судження як інтенційна модифікація очевидного судження

Утім протиставлення предметної очевидності, очевидності даності 
субстратів судження, й очевидності самого судження ще не достатнє у 
цій загальності задля того, щоби зрозуміти, де слід шукати цю первинну 
очевидність, якого газунку вона є, і який, власне, сенс має ця первинність. 
Для цього потрібно повернутися на декілька ступенів, щоби таки сягну
ти найпервиннішої предметної очевидності, яка має утворювати необхід
ний перший пункт для кожного прояснення походження судження.

Спочатку нам передцані вислови, структури, які претендують на те, 
щоби бути пізнанням. Поки ми залишаємося у спогляданні суджень сто
совно тільки їхньої форми, вони дані нам в однаковій первинності неза
лежно від того, йдеться про справжнє пізнання або просто про судження, 
і частіше саме просто про судження. І в міфічних початках пізнавання 
різноманітні судження з традиції будь-якої форми йдуть пліч-о-пліч зі
справжніми пізнавальними судженнями и перевершують їх за повнотою. 
Утім щойно ми стосовно цих різноманітно передданих суджень різних 
форм починаємо запитувати про розбіжності очевидності справжнюю 
пізнання і неочевидності того, що лише претендує бути пізнанням, про
стих суджень, уже недостатню розглядати передцані судження тільки 
стосовно їхньої форми, просто зчитувати їх і розуміти, власне, судити 
про судження. Ми мусимо, натомість, відтворити їх з огляду на акти піз
нання, в яких вони відбулися як перші наслідки пізнання і щоразу знову 
можуть відбутися у повторенні -  відбутися як ті самі, що вже відбулися, 
проте «знов» первинно. Якщо ми у такий спосіб шукаємо феномено
логічну генезу суджень у первинності їх утворення, то виявляється, що 
просте судження є інтенційною модифікацією пізнавального судження. 
Первинно очевидне утворене судження, пізнання, яке шлись було здо
бутим із очевидністю, завжди може бути відтворене неочевидно, хоча і
10



з чіткістю8. Пригадаємо, наприклад, перше свідоме відтворення матема-
• u  ♦ • • •тичнош положення і його подальші «механічні» репродукції. Взагалі в 

кожній свідомості спочатку мають відбутися пізнання нижчого ступеня, 
а потім вищого, щоб у їхній послідовності стали можливими прості су
дження. Це не означає, що прості судження у будь-якому разі є осадами 
пригадування тих самих суджень як суджень пізнання -  навіть позбавлені 
сенсу фантазії, які зараз вважають судженнями, є інтенційними перетво
реннями попередніх пізнань, хоч би як опосередковані вони були. Таким 
чином, безпосередні судження, які мислять як такі, що перебувають у 
безпосередності пізнавально названих способів утворення, є найпервин- 
нішими у світі судженнями, а саме спочатку кожного окремого суб’єкта 
судження.

Уже зрозуміло, в яшму сенсі йтиметься про питання генези. Це 
не перша (історична й у самому індивіді у відповідному сенсі історич
на) генеза і також не генеза пізнання у будь-якому сенсі, а те створення 
(Erzeugung), через яке виникає як судження, так і пізнання в його первин
ному образі, в самоданості, -  створення, яке завжди у будь-якому повто
ренні дає те саме, те саме пізнання. Пізнання так само, як і судження, те, 
про що судять як таке, не є реальним моментом пізнавального акту, який 
у повторенні завжди був би тим самим, а чимось на кшталт «іманент
ного», яке у повтореннях є самоданим як ідентичне. Одне слово, ю но є 
не реально або індивідуально іманентним, а ірреально іманентним, по
зачасовим.

Ь) Опосередковані й неопосередковані очевидності та необхідність
повернення до суто безпосереднього пізнання

Отже, якщо ми всередині передданого нам розмаїття суджень роз
різнили очевидні судження, які можна знову відтворити в первинній оче
видності, й неочевидні судження, які не дають очевидності, то ще не
достатньо з числа очевидних суджень вибрати будь-який приклад, щоби

»  +на ньому вивчати виникнення предикативної очевидності з предметної, 
допредикативної очевидності. Очевидних суджень також стосується 
протилежність опосередкованості й безпосередності. Опосередковані, 
наприклад висновок умовиводу, є результатами обгрунтувань, які спира-

8 Про очевидність чіткості див.: «Логіка» § 16, а, с. 49 і наступні.
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югься на безпосереднє пізнання. Вони справді є аюуальним пізнанням, 
якщо весь зв’язок обґрунтування є синтетично цілісною єдністю акту
ального пізнання. Лише в ньому для обґрунтованого виникає характер 
актуального, але саме опосередкованого пізнання, так що опосередкова
не пізнання не може виникнути для себе зі своїм характером пізнання. 
Висновок може бути очевидним (а це означає тут очевидність істини, а 
не очевидність чіткості) лише в тому разі, якщо засновки можуть бути і 
є очевидними. Тому не байдуже, якого ґатунку є очевидні судження, які 
ми маємо розглянути, якщо ми воліємо простежити фундацію очевид
ності судження у предметній очевидності. Від опосередкованої очевид
ності судження, від опосередкованого пізнання немає прямого шляху 
до предметної очевидності, яка їх фундує, оскільки вона, зі свого боку, 
фундована в іншому, безпосередньому пізнанні. Перш ніж ми зможемо 
вивчити форми опосередкованого пізнання й обгрунтувань пізнання, ми, 
отже, маємо спочатку вивчити форми безпосереднього, простого пізнан
ня, або пізнавальної діяльності. У генезі пізнання, у формуванні утворен
ня пізнання вони є най первинні тими. Тобто вони є актами, які вже слід 
здійснити, щоб уможливити опосередковані. І шукати їх слід у простих 
за своєю формою судженнях, тобто у таких, які за своєю формою, на
приклад за формою висновку, не постають як залежні від інших суджень 
стосовно їх можливого обґрунтування та їхньої очевидності.

с) Безпосередні, «останні» судження пов’язані з індивідами як 
останніми предметами-про-які (останніми субстратами)

Однак недостатньо навіть того, що ми очищуємо форму суджень і 
повертаємося до безпосередніх суджень. Не кожне судження такої про
стої форми може в однаковий спосіб слугувати тому, щоб фундувати че
рез нього очевидність судження на предметній очевидності та зрозуміти, 
що, власне, за проблема постає під назвою предметної очевидності. Вона 
стосується способу передцаності субстратів судження. Але субстратом су
дження, предметом-про-який може стати все що завгодно, будь-яке щось 
узагалі; формальний характер логічної аналітики полягає саме в тому, що 
ю на не запитує про матеріальну побудову чогось, що юна розглядає суб
страти тільки стосовно категоріальної форми, яку юни дістають у суджен-
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ні (форми суб’єкта, форми предиката тощо), утім зрештою залишаються 
невизначеними, символічно позначеними як 8, р, що не означає нічого 
іншого, як порожні місця, що вони довільно наповнюються. Наприклад, 
форма категоричного судження і прикметникового визначення нічого не 
говорить про те, чи не містять уже у своєму ядрі суб’єкт судження і пред
икат судження категоріальної форми; суб’єкт Б, зрозумілий як форма ви
різняється однаково як через ще невизначений предмет Б, так через «8, 
яке є а», «8, яке є Ь» або «8, яке перебуває у зв’язку з ()». Таким чином, і в 
таких простих формах судження, як «8 є р» залишається невизначеність, 
у якій формалізація термінів через роз’єднання в дійсних судженнях за
лишає відкритим, чи справді це форми, які безпосередньо спираються на 
останні субстрати, або вони замість термінів містять уже предмети-про- 
які, що вони, зі свого боку, самі вже є категоріальними структурами, тобто

♦  » «такими, що вказують на попереднє судження, в яшму вони дістали щєі 
форми. Отже, поняття предмета як чогось узагалі, як можливого субстрату 
судження взагалі в тій формальній порожності, у якій воно застосовується 
у формальній логіці, не достатньо для того, щоби на ньому можна було 
вивчати те, що ми на противагу очевидності судження називаємо пред
метною очевидністю. Адже такі категоріальні формування, щось атри
бутивне, як вони вже можуть міститися у предметі судження, вказують
(а як, це слід розглянути пізніше) на попередні судження, у яких цьому 
предметові цей атрибут був первинно предикативно приписаний, отже, 
вказують на очевидність, яка сама, зі свого боку, є очевидністю судження. 
Таким чином, якщо ми воліємо опинитися в царині, у якій можливе щось 
таке, як предметна очевидність на противагу очевидності судження і як
І « »її передумова, то ми маємо серед самих можливих предметів судження, 
субстратів судження ще розрізнити ті, які самі вже мають осади попере
дніх суджень з категоріальними формами, й ті, які насправді є первинни
ми субстратами, предмети, які вперше постали в судженні як субстрати, 
останні субстрати. Лише вони є тим, на чому можна показати, чим є пер
винна предметна очевидність на противагу очевидності судження.

Що стосовно останнього субстрату може означати очевидна да- 
ність? Формальна логіка не може сказати про останній субстрат нічого 
більшого за те, що він категоріально є ще цілком реформованим чи
мось, субстратом, який ще не залучився до судження й не набув у ньому
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самоданість буттєвої вірогідності, а також модалізацію цієї вірогідності, 
яка може перетюритися на припустимість, ймовірність тощо; і не лише 
це, а також досвід у модусі немовби, данісгь індивідуального у фантазії, 
яка у відповідній, вільно можливій зміні настанови стає позиційним до
свідом можливого індивідуального.

Проте цього загального і ще більш-менш порожнього поняття до
свіду, яке дотепер було сформовано, в жодному разі недостатньо, щоби 
зрозуміти сенс повернення, яке ми вимагаємо, і особливо те, що таке про
яснення походження, яке шукає фундації предикативної очевидності в 
очевидності досвіду, не є питанням психологічної генези і принципово 
не може їм бути. До того ж і логік був би проти такого повернення. На
віть якщо він визнав би очевидність досвіду і через це погодився б із 
нашим розширенням поняття очевидності, для нього все ж таки, згідно 
з його природою, очевидність судження залишилась би кращою як така, 
стосовно якої вперше у властивому сенсі можна говорити про знання і 
пізнання. Навіщо ж тоді повернення з царини епістеми до царини докси, 
до царини непрозорого досвіду з його «оманливою позірністю»? Чи не

« •  •залишається предикативне судження єдиним місцем знання, справжньої і 
властивої очевидності? Навіть шли досвіду приписують щось на кшталт
очевидності и припускають, що вона генетично передує предикативній 
очевидності, чи не має ця очевидність нижчу вартість? Що ж тоді має 
робити прояснення походження суд ження, яке відходить від його очевид
ності до виміру напевне нижчого рівня? Як можна прояснити сутність 
кращого через повернення до нижчого?

§ 7. Світ як універсальний грунт віри передданий кожному
досвіду окремих предметів

Щоби відповісти на всі ці питання, потрібне ще глибше розумін
ня сутності та структури допредикагивного досвіду. Пригадаймо вже 
сказане. Поняття досвіду як самоданості індивідуальних предметів ми
розуміємо настільки широко, що воно охоплює не лише індивідуальні• •• ♦ * • | ♦ • •« * предмети в модусі простої вірогідності, а також модифікації цієї віро-

•  •  *  <  •  ♦ ♦ ♦  § * *  •  і  г  »  • ______гідності, навіть модифікацп-немовби справжнього досвіду. Утім навіть 
якщо все це залучено до поняття досвіду, то все ж таки досвід має осо
бливу позначку буттєвої вірогідності. Не лише кожне переживання фан-
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певного формування, який так, як він очевидно, як він сам даний, упер
ше стає субстратом судження. Утім це означає, що такий субстрат може 
бути лише індивідуальним предметом. Адже кожна, навіть найпримітив- 
ніша загальність і множина вже вказує на зібрання багатьох індивідів і 
через це на більш-менш примітивну логічну активність, у якій зібране 
в»« дістає категоріального оформлення, або узагальнення. Первинними 
субстратами, отже, є індивіди, індивідуальні предмети; а кожне можливе 
судження, зрештою, пов’язане, хоча й доволі опосередковано, з індивіду
альними предметами. Якщо його субстратами є загальні предметності, 
то вони самі врешті-решт указують на узагальнення, яке охоплює мно
жинність передданих індивідів. Це, зрештою, стосується також цілком
невизначених, формально-аналітичних загальностей; адже пов’язані з 
ними істини є саме істинами для довільно відкритого обсягу індивіду
альних предметів і можуть бути застосованими до них.

§ 6. Д освід як очевидність індивідуальних предметів. 
Теорія допредикативного досвіду як перша частина генетичної

♦  ♦ ♦теорії судження

Питання про характер предметної очевидності -  це, отже, питання 
про очевидну даність індивідуального. А очевидність індивідуальних 
предметів і є в широкому сенсі поняттям досвіду9. Тим самим досвід у 
першому й найточнішому сенсі визначено як зв’язок із індивідуальним. 
Тому перші судження -  це судження з індивідуальними субстратами, 
судження про індивідуальне, судження досвіду. Очевидна даність ін
дивідуальних предметів досвіду передує їм, тобто є їхньою допредика- 
тивної даністю. Відповідно до цього, очевидність досвіду є первинною 
очевидністю, яку ми шукаємо, і через це -  першим пунктом прояснення 
походження предикативного судження. Теорія допредикативного досві
ду, саме того, який дає первинний субстрат предметної очевидності, є 
першою частиною феноменологічної теорії судження. Дослідження має

« *починатися з допредикативної свідомості досвіду і з неї підніматися до 
очевидностей вищих ступенів.

При цьому поняття досвіду слід розуміти настільки широко, щоби 
воно охоплювало не лише самоданість індивідуального тут-бутгя, тобто

9 Див. «Логіка», с. 181 і наступні.
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тазії, кожна модифікація-немовби досвіду існує саме як модифікація, 
як перетворення й перебудова попередніх досвідів і генетично вказує
на них, також модалізаци простої вірогідності у припустимість, імовір
ність тощо, є модифікаціями первинної простої віри свідомості, в якій 
усе суще досвіду для нас просто передцане — аж поки подальший перебіг 
досвіду не дасть привід для сумніву, для модалізації якогось гатунку. До 
кожного початку пізнавальної діяльності предмети завжди вже дані дія 
нас тут у простій вірогідності. Кожний початок пізнавального акту вже 
передбачає їх. Вони є для нас тут у простій вірогідності, тобто ми при
пускаємо їх як сущі і як так сущі, як це є для нас ще до пізнання й у різні 
способи. Так, вони як просто передданий початок і стимул пізнавальної 
діяльності, у якій вони дістають форму й характер справжності, стають 
ядром пізнавальних актів, які мають на меті «насправді сущий предмет», 
предмет, яким він істинно є. До початку пізнавального руху ми маємо на 
увазі «предмети, які ми маємо на увазі» суто у достеменносгі віри; аж 
поки подальший перебіг досвіду або критична діяльність пізнавання не 
підірве цю достеменність віри, не модифікує її у «не таку, а таку», у «при
пустимо таку» тощо, або підтвердить предмет, який ми маємо на увазі, 
як «дійсно так сущий» і «істинно сущий» у його вірогідності. Ми також 
можемо сказати, що в основі будь-якого руху пізнання лежить предмет 
пізнання як (ЗупатІБ, який має перетворитися на епїеіесйіе. При цьому ми 
маємо на увазі, що він збуджує, коли постає на тлі поля нашої свідомос
ті, або також, що він вже наявний на тлі, він навіть уже схоплений, але 
лише потому збуджує «інтерес пізнання», який відокремлюється від усіх 
інших інтересів життєвої практики. Проте охопленню завжди передує 
збудження, яке не є збудженням ізольованого предмета. Збуджувати озна
чає виокремлюватися зі середовища, яке завжди тут, привертати до себе 
інтерес, а мабуть, і пізнавальний інтерес. Середовище є тут як царина 
передданості, пасивної передданості, тобто такої, яка без жодної дії, без 
привертання погляду, що схоплює, без збудження інтересу вже завжди є 
тут. Ця царина пасивної передданості передує будь-якій пізнавальній ді
яльності, будь-якому охопленню у зверненні до окремого предмета; він 
збуджує зі свого поля, він є предметом, сущим поміж іншого, вже перед-
даним у пасивнім доксі, в певному полі, що саме є єдністю пасивної до- 
кси. Ми можемо також сказати, що будь-якій пізнавальній діяльності як
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універсальний ґрунт передує відповідний світ; і це насамперед означає 
ґрунт універсальної пасивної буттєвої віри, яку передбачає кожна окрема 
пізнавальна дія. Все, що як сущий предмет є ціллю пізнання, є сущим на 
ґрунті світу, який вважають самозрозуміло сущим. Дещо, що вважають 
сущим у ньому, може виявитися несущим; пізнання в окремому випадку 
може зробити коректуру гадок про буття; але це означає тільки те, що 
воно замість такого є іншим, іншим на ґрунті в цілому сущого світу.

Цей універсальний ґрунт віри у світ є тим, що передбачає кожна 
практика, як практика життя, так і теоретична практика пізнавання. Бут
тя світу в цілому є самозрозумілісгю, яку ніколи не піддають сумніву і 
яку не здобувають через акти судження, воно, натомість, є передумовою 
будь-якого судження. Усвідомлення світу - це усвідомлення в модусі до- 
стеменності віри, воно не здобуте в акті сенсопокладання, який постає в 
життєвому зв’язку, в охопленні чогось як тут сущого і навіть не у пред
икативному екзисгенційному судженні. Все це вже передбачає усвідом
лення світу в достеменності віри. Якщо я в особливості поля мого сприй
няття схоплюю, наприклад у погляді на книжку на столі, деякий об’єкт, 
то я схоплюю щось суще для мене, яке ще до того було для мене сущим, 
було «там», «у моєму кабінеті», навіть якщо я ще не був на це спрямова
ний; як і весь цей кабінет, який тепер постає у полі сприйняття, з усіма 
виокремленими у сприйнятті предметами вже був для мене, разом із. не

4 * #видимою частиною кімнати і и звичними речами, із сенсом «кімната моєї 
квартири» на знайомій вулиці, вулиці в місці мого проживання тощо. Так 
все суще, яке нас збуджує, збуджує нас на ґрунті світу, воно дає нам себе 
як припустимо суще; а пізнавальна діяльність актів судження перевіряє, 
чи дає воно себе так, як ми це уявляли раніше, чи є ю но істинно й іс
тинно так і так сущим. Світ як сущий світ є універсальною пасивною пе
ре дданістю будь-яких актів судження, будь-якого окремого теоретичного 
інтересу. І навіть якщо стало дієвому теоретичному інтересу притаманне 
те, що його, зрештою, спрямовано на пізнання сукупності всього сущого, 
тобто світу, це все-таки є вже вторинним. Світ як ціле вже завжди пасив
но достеменно передцании, і генетично спрямуванню на його пізнання як 
цілого передує спрямування на пізнання окремого сущого, навіть якщо 
юно у своєму бутті або так-бутгі стає сумнівним і потребує перевірки в
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пізнавальному акті, або якщо воно у своєму бутті є безсумнівним і по
требує заради цілей певної практики ретельнішого розгляду.

§ 8. Структура горизонту досвіду; 
типове попереднє знання кожного окремого предмета досвіду

Утім те, що кожне охоплення окремого предмета і кожний подаль
ший акт пізнання відбувається на грунті світу, означає дещо більше за 
спрямованість діяльності пізнання на певну царину передданого в пасив
ній достеменності. Акт пізнання індивідуальних предметів досвіду ніко
ли не реалізується так, наче вони вперше дані як цілковито невизначені 
субстрати. Світ завжди вже є для нас таким, в якому пізнання вже реалі
зоване у багатоманітні способи; і тому безсумнівне те, що немає жодного 
досвіду в первинно-простому сенсі деякого досвіду речі, в якому ця річ 
уперше схоплюється і пізнається без «знання» про неї, яке перебільшує те, 
що при цьому пізнається. Кожний досвід, хоч би що в ньому досвідчува- 
лось у властивому сенсі як таке, що в ньому вбачається, ео ipso необхідно 
має знання і співзнання про саму цю річ, тобто про такі її властивості, які 
в ньому ще не вбачаються. Це попереднє знання є невизначеним за зміс
том або не цілком визначеним, але ніколи не цілковито порожнім, і якщо 
його б не було, досвід взагалі не був би досвідом тієї самої речі. Кожний
досвід має горизонт досвіду; кожний досвід має ядро дійсного і визначе
ного усвідомлення, має вміст безпосередньо даних визначеностей, проте, 
поза цим ядром визначеного так-буття, поза власне «саме тут» даним, він 
має свій горизонт. Це означає, що кожний досвід указує на можливість і 
мою здатність не лише поступово експлікувати властиво самодане при 
цьому, а також здобувати в досвіді його нові визначення. Кожний досвід 
слід розгортати в континуальності й експліцитному зв’язку окремих до
свідів, синтетично єдиний як окремий досвід, відкрито нескінченний до
свід того самого. Для моїх певних цілей мені може бути досить дійсно 
пережитого в досвіді, але потім «я не зупиняюся» на тому, що «цього 
досить». Я можу переконатися в тому, що жодне визначення не є остан
нім, що насправді пережите в досвіді завжди має нескінченний горизонт 
можливого досвідного того самого. Цей горизонт у його невизначеності 
від самого початку є простором можливостей, в якому дедалі ближче ви
значення у дійсному досвіді обирає певні можливості й відкидає інші.
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Так, кожний досвід окремої речі має внутрішній горизонт; і «гори
зонт» означає при цьому суттєво належну кожному досвіду і невід’ємну 
від нього індукцію в самому цьому досвіді. Це слово корисне, адже ю но 
(а саме «індукція») вказує на індукцію у звичному сенсі певного способу 
висновку і на те, що юно, зрештою, за умов прояснення через справжнє
розуміння веде до первинної антиципації. На цьому, отже, і має бути по
будована справжня «теорія індукції» (що так багато разів і так невдало на
магалися зробити). Одначе про це слід сказати тільки мимохідь, оскільки 
нас обходить тут лише структура горизонту досвіду.

Ця первинна «індукція» або антиципація постає як модус первинної 
конститутивної пізнавальної діяльності й первинної ікгенції, тобто як мо
дус «інтенційності», а саме такий, що він виходить за межі ядра певної да-
ності, антиципує; але виходить за межі не лише в сенсі антиципації визна
чень, поява яких у цьому предметі досвіду зараз очікується, а й виходить 
до іншого боку самої цієї речі з усіма її антиципованими можливостями 
майбутнього подальшого визначення, виходить до інших об’єктів, які дані 
з нею водночас, хоча й поки лише як тло. Це означає, що кожна річ до
свіду має не лише внутрішній, а також відкрито нескінченний зовнішній 
горизонт співоб’єкгів (тобто горизонт другого ступеня, який пов’язаний 
з горизонтом першого ступеня, імплікує його). І хоча зараз я до них не 
звертаюся, але я завжди можу звернутися до них як відмінних від того 
об’єкта, який я переживаю у досвіді тепер, або як однакових із ним у пев
ній типіці. Утім, попри всю антиципаційно свідому можливу відмінність 
інших об’єктів, усі юни все ж таки мають щось спільне: усі водночас ан
ти циповані або навіть лише усвідомлені як фоновий зовнішній горизонт 
реалії усвідомлені як реальні об’єкти (або властивості, зв’язки тощо) зі 
світу, як такі, що існують в єдиному просторово-часовому горизонті.

Це насамперед безпосередньо стосується світу простого, чуттєво
го досвіду10, чистої природи. Проте опосередковано це стосується також 
всього світового, тобто також людських і тваринних суб’єктів як суб’єктів 
світу, культурних надбань, речей використання, витворів мистецтва 
тощо. Усе світове має частину природи. Натуралізація духу не є вина
ходом філософів -  ю на є, якщо її хибно тлумачать і застосовують, осно
вною помилкою, але тільки в цьому разі. Утім, ю на має своє підґрунтя в

10 До відмінності простого досвіду від фундованого див.: § 12.
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тому, що все реальне у світі, опосередковано чи безпосередньо має своє 
місце у просторово-часовій сфері; все є тут чи там, і місце, наскільки 
взагалі існують місця, можна визначити саме тому, що все є просторово- 
темпоральним, тобто все можна визначити в часі завдяки фізичним ін
струментам, чи то пісковим годинником, чи то маятниковим дзигарем, чи 
то якимось іншим хронометром. Тому все нечутгєве має частину чуттє
вого; воно є сущим зі світу, сущим у просторово-часовому горизонті.

Існування чогось реального відповідно до цього ніколи не має іншо
го сенсу, окрім існування всередині, буття у світі, у відкритому горизонті 
просторово-часовості, у горизонті вже відомого, а не просто тепер ак
туально усвідомленого, але також невідомого, реального, яке, можливо, 
постане в досвіді й стане відомим у майбутньому. Окремі апперцепції 
роблять окреме реальне усвідомленим, однак, неодмінно з певним, хоча 
й тематично не застосованим смисловим складом, який перебільшує 
їх, перебільшує загальний склад того, що апперципується. У переході 
від відповідного складу встановлених окремих апперцепцій до нового 
складу панує синтетична єдність; нове апперцептоване має начебто до-

•  »тепер порожній, за змістом ще не визначений горизонт попередньої зна
чимості. Хоча цей горизонт вже накреслено й він наповнюється, але його 
ще чітко не визначено. Так, окрім значимого й відповідно схопленого в

♦одиничності и релятивній визначеності через антиципацію в постійному 
русі особливого й підтверджу вального наповнення стало є горизонт зна
чимості, світ у значимості буття.

Через це кожній окремій апперцепції, кожному відповідному за
гальному вмісту окремих апперцепцій притаманна певна чуттєва транс- 
ценденція, з одного боку, з огляду на стало антициповану потенційність 
можливо нових реалій і реальних загальних груп як таких, що вони до- 
свідчуються як майбутні в перебігу здійснення входження-до-свідомості 
зі світу, з другого боку, також як внутрішній горизонт у кожній вже поста
лій реалії стосовно вмісту ще не апперцептованих ознак. Кожна реалія,
яка вперше постає в досвіді, в горизонті світу і має як така свій
внутрішній горизонт. У тематичному сприйнятті це стає відомим через 
те, що ю на впродовж відрізку досвідчування (наскільки воно сягає) ста
ло презентує себе як саму себе тут і при цьому розкладає себе на свої 
окремі ознаки, свої що-моменти; вони, зі свого боку, також усвідомлю-
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ються як такі, що самі себе презентують, але саме із сенсом таких, у яких 
реальне показує себе тим, чим воно є. Незабаром ми будемо змушені 
ретельніше розглянути структуру такої експлікації. Усе, що так себе по
казує і ще до експлікації сприйнятого імпліцитно є тут, за його сутністю 
вважають тим у реальному, що в цьому сприйнятті власне й сприйма
ється. Саме воно є більшим за відповідно актуально пізнане: воно є із 
сенсом, який йому стало надає його «внутрішній горизонт»; видимий бік 
є боком лише тому, що він має невидимі боки, антиципація яких і визна
чає його сенс. Відповідно до цього, ми можемо тематично звернутися

» •до них, ми можемо запитувати про них, ми можемо їх унаочнити; так 
після припинення сприйняття і перетворення впізнавання на подальшу 
значимість як здобуте і «ще живе» знання (знайомість реального з огляду 
на те, що в ньому справді стало знайомим) ми можемо уявити наперед, 
що належного до самого реального могло б і мусило би принести по
дальше сприйняття. Утім кожне таке передунаочнення того, що «а priori»
приписується реальному, має суттєву властивість невизначеної загально
сті. Тобто якщо, наприклад, стосовно візуального зворотного боку якоїсь 
речі ми здійснюємо візуальне передунаочнення, то хоча ми й здобуваємо 
презентаційне споглядання (схоже на пригадування), але без сталої, ін
дивідуально для нас обов’язкової визначеності, як це відбувається в разі 
пригадування -  з обох боків передбачається доволі далекосяжна прозо
рість. Якщо ми справді досягаємо внутрішньої визначеності, ми усвідом
люємо довільність кольору, що постає перед нами і зберігається відтепер 
як колір речі. Кожне передунаочнення здійснюється у співусвідомленій 
плинній варіативності, у здатності свідомості фіксувати варіанти, напри
клад як певний колір, але як довільний варіант; замість якого так само 
може постати якийсь інший.

З другого боку, довільність не є безмежною. У коливанні передуна
очнення, у переході від одного тимчасово сталого варіанту або спряму
вання до іншого ми продовжуємо антиципувати щось, у типовий спосіб
визначене як типове, наперед знане у єдності антиципації, а саме анти
ципації кольору зворотного боку, що вона, утім, як антиципація є неви- 
значеио загальною. У тлумаченні цієї типової загальності у формі пев
них «можливостей», відкритих для дійсного буття цього кольору, постає 
простір можливостей як експліцитний «обсяг» невизначеної загальності
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антиципації. Якщо річ, яка постає в досвіді, має лише бутгєвий сенс вну
трішнього горизонту, хоча до фактичного і властивого знання потрапляє 
лише його ядро що-аластивостей (Washeiten), то все ж таки ця річ, кожне 
реальне взагалі має своє загальне «а priori» як таке, що можна досвідчу- 
вагги, передзнання як невизначену загальність приналежного до просто
ру апріорних можливостей апріорного типу, загальність, яка, втім, стало 
може сама себе ідентифікувати. Вочевидь, тип охоплює також властивос
ті, які входять до актуального пізнання, якщо ми розглядаємо тип як то
тальний. У взаємозаміні поставання і зникання що-аластивостей реальне 
стало усвідомлюється як одне і як таке, що юно може бути ідентифіко

♦ *1ваним, і до цієї єдності належить загальним тип як загальним горизонт
типової загальності, в якому все, що актуально стає відомим, упорядко
вується як особливо більш-менш досконало здійснене визначення.

Утім, зовнішній горизонт, який також визначає сенс цього окремо
го реального, задано усвідомленням потенційності можливих досвідів 
окремих реалій, як таких, що вони мають своє власне a priori як свою 
типіку, в якій вони необхідно антиципуються і яка в кожному наповненні 
залишається інваріантною у формі тих чи тих можливостей інваріант
ного простору гри можливостей. Проте, будь-яку особливу типіку осо
бливих реалій (і констеляцій реалій) перебільшує тотальна типіка того, 
що належить до всього горизонту світу в йото нескінченності. У плині
досвіду світу, конкретно повної свідомості світу в 11 відповідності, інва
ріантним залишається бутгєвий сенс світу й разом з ним структурна по
будова цього буттєвого світу з інваріантних типів окремих реальностей.

Таким чином, фундаментальна структура свідомості світу або коре
лятивного карбування світу як горизонту всіх окремих реалій, які можна 
пережити в досвіді, є структурою знайомості й незнайомості з прина-

♦  ♦лежною до неї наскрізною релятивністю и так само наскрізним релятив
ним розрізненням невизначеної загальності й визначених особливостей. 
Усвідомлений у горизонті світ у своїй сталій буттєвій значимості має 
суб’єктивний характер знайомості взагалі як для нього загальний, але 
через це ще не відомий в індивідуальних особливостях горизонт сущо
го. Ця невизначено загальна знайомість поширюється на все, що набуває 
особливої значимості як суще, через це все має свою знайому форму, в 
якій здійснюються всі подальші розрізнення знайомого і незнайомого.
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Поки цих грубих натяків має вистачити, щоби ми здобули понят
тя сутності дії допредикативного досвіду, того, що вже залучене до

•  ♦ « » ♦досвіду предмета, цієї позірної первинності примітивного схоплення. 
Це показує, що, з одного боку, правильно, що істинно сущий предмет 
є продуктом нашої пізнавальної діяльності, але, з другого боку, для 
всієї пізнавальної діяльності, хоч би коли вона починалася, це проду
кування істинно сущого предмета не означає, що вона утворює його 
з нічого, натомість предмети завжди наче вже переддані, для нас за
вжди передцаний предметний світ довкілля. Від самого початку все, 
що афікує, усвідомлюється в «предметному охопленні» як тло, анти- 
ципаційно усвідомлюється як приналежне до кожного моменту життя 
поле сприйняття, яке від самого початку є полем «предметів», що як 
такі схоплюються як одиниці «можливого досвіду», тобто як можливі 
субстрати пізнання. Це означає: те, що афікує нас із відповідно пасивно 
передданого фонового поля, не є цілковито порожнім чимось, якимось 
даним (ми не маємо відповідного слова) без жодного сенсу, даним аб
солютної невідомості. Невідомість, радше, завжди є модусом відомості. 
Принаймні те, що нас афікує, є від самого початку відомим, оскільки 
ю но взагалі є чимось із визначеннями; воно усвідомлене в порожній 
формі можливості визначення, тобто з порожнім горизонтом («певних» 
невизначених, невідомих) визначень. Корелятивно, схоплення, яке стає 
його частиною, має від самого початку відкритий горизонт, звісно, «не-
визначено», «порожньо» антиципованих експлікащи, які слід здійснити 
(у «я можу», «я можу піти туди», «ближче придивитися», «розвернути» 
це тощо). Будь-яка справжня експлікація надає йому інтенційний харак
тер такого схоплення, яке здійснює інтенцію горизонту (як порожню 
антиципацію) у певні кроки, через які певні невідомі визначення стають 
відповідно визначеними й відтепер відомими. Таким чином, схоплення
«предмет узагалі» — ще в цілковитій невизначеності и невідомості — вже 
приносить певний момент відомості, а саме як певного Чогось, що воно 
«якось є», є таким, що його можна експлікувати і впізнати відповідно 
до того, яким ю но є; а саме як певне Щось, яке перебуває в горизонті 
світу як загальності сущого, яке саме є відомим лише як суще «у світі», 
кажучи корелятивно, суще, яке має увійти до єдності потоку нашого 
досвіду.
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Але й це ще не все. Розвинутій свідомості від самого початку на
креслено не лише загальне охоплення «предмета», «взагалі чогось, 
що може бути експлікованим», а також уже певна типізація всіх пред
метів. З кожним новим (кажучи генетично) вперше конституйованим 
предметом стало накреслюється новий тип предметів, згідно з яким 
схоплюються схожі з ним предмети. Наш передцаний світ довкілля є, 
отже, «передцаним» як розмаїто сформований, сформований відпо
відно до його регіональних категорій і типізований згідно з різнома
нітними особливими родами, видами тощо. Тобто те з фону, що афі- 
кує і схоплюється в першому активному зверненні до нього, відоме в 
набагато глибшому сенсі, воно вже як фонове пасивно схоплюється 
не просто як «предмет», як те, що можна пережити в досвіді й екс
плікувати, а як річ, як людина, як витвір людини й так у дедалі дале- 
косяжніших особливостях. Відповідно до цього, воно має свій порож
ній горизонт відомої невідомості, який слід описати як універсальний 
горизонт «предмета» з особливими позначками (ЕіпгеісЬпш^еп), або 
радше начерками (УоггеісЬпиг^еп), а саме певного стилю експлікації, 
яку слід здійснити з відповідним експлікату стилем. Тому цей гори
зонт все ж таки порожній, це горизонт невизначеностеи, невідомос- 
тей як таких, що їх можна визначити і слід пізнати. Звичайно, те, що 
афікує, може бути позбавленим особливої типізації, утім, його схо
плюють щонайменше як об’єкт, якщо воно є чуттєвим даним, як про
сторовий об’єкт усередині найзагальнішої і просто необхідної форми 
«предмет узагалі».

§ 9. Світ як горизонт усіх можливих субстратів судження.
Зумовлений цим характер традиційної логіки як логіки світу

Хоч би як, отже, у формальній логіці прагнули формалізувати 
«терміни» судження «в», «р» тощо, то, хоча суто стосовно форми су
дження його Що й можна мислити цілком довільно, можливість за
мінити це Щось, яке можна поставити на ці порожні місця, має свої 
межі. Те, що сюди можна поставити, не є, все ж таки, цілком довіль
ним, натомість, залишається ніколи цілком не виражена передумова, 
що це Щось, яке ставлять, є власне сущим, яке входить до єдності до
свіду й корелятивно до єдності світу як загальності того, що взагалі
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можна досвідчувати, тобто не просто до єдності фактичного досвіду, а 
також до будь-якого можливого у фантазії досвіду: це суще якщо й не 
дійсного, то все ж таки можливого світу. Тому все, що у невимушеній 
довільності може стати субстратом, предметом акту судження, є, утім,
певною єдністю і має спільну структуру, на підставі якої взагалі може 
постати осмислене судження. Це пов’язано з тим, що взагалі щось є, 
тобто ідентичне в єдності нашого досвіду і тому таке, що має бути 
доступним у предметній очевидності в єдності нашого досвіду11. Це
покладає межу вільній варіативності ядра, через яку логіка, хоча це 
ніколи й не було ані виражено, ані побачено як її основна передумова, 
є саме логікою світу, світового сущого12. Тому зведення предикативної 
очевидності до очевидності допредикативного досвіду і доказ генези 
предикативного судження з допредикативного досвіду світу не означає 
жодного обмеження, яке проблематизує світ як зразок цього зведення 
в його загальності; наприклад, так, щоби можна було закинути, існу
ють також предикативні судження, які не можна в такий спосіб звести 
до допредикативної очевидності досвіду. Оскільки ми запитуємо про 
генезу того, що традиційно дане як логічне, то тим самим ми фактично 
виявляємо його генезу в універсальній загальності, адже мовчазна пе
редумова цієї традиційної логіки власне і полягає в тому, що все, що як 
субстрат може увійти до її суджень, є таким, що належить до єдності 
нашого досвіду і тому має бути зведеним до основного типу, до сущо
го як світового сущого. Це і є універсальним стилем і інваріантними 
рамцями, в яких усе має вміщуватися.

Тепер нарешті стає цілком зрозумілим те, що ми вже стверджували 
раніше (§ 4), а саме те, що виявлення фундації предикативних очевиднос
тей у допреди каггивних є не просто якоюсь особливою генеалогією преди
кації і предикативних очевидностей, а генеалогією самої логіки в її фунда
ментальній частині, адже умови всіх очевидностей, а також очевидностей 
самих логіків полягають у чуттєвому фундаменті. Від цих умов залежить 
можливість приведення до очевидності останніх субстратів судження.

11 Див. «Логіка», § 89 Ь, с. 193 і наступні.
12 Про пов’язаність традиційної логіки зі світом і проблему «останньої логі

ки», яка її перебільшує, див.: Там само, § 92 а, с. 197 і наступні, а також § 102, с. 236 
і наступні.
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§ 10. Повернення до очевидності досвіду як повернення до
життєсвіту.

Руйнація ідеалізацій, які приховують життєсвіт 

На очевидності досвіду : зрештою, ґрунтуватися всі пред
икативні очевидності. Завдання прояснення походження предикативного 
судження, доведення цієї фундації та відстеження виникнення допред- 
икагивних очевидностей з очевидностей досвіду, виявляється після ба
гаторазового прояснення сутності досвіду завданням повернення до сві
ту, яким він передцаний як універсальний ґрунт усіх окремих досвідів, 
як світ досвіду, безпосередньо й до будь-яких звершень. Повернення до 
світу досвіду -  це повернення до «життєсвіту», тобто світу, в якому ми 
завжди вже живемо та який дає грунт для всіх пізнавальних актів і для 
всіх наукових визначень. Здобуте вбачання сутності досвіду як досві
ду світу відтепер надає нам змогу відповісти на питання, які пов язані 
з сенсом цього повернення, із закидами, які можуть виникнути щодо 
цього, й з методологічною характеристикою цього запитування як не- 
психологічного.

З того, що вже було сказано, випливає, що у потоці нашого досвіду
світу, як він пов язании зо вже передданим світом, ми зовсім не так і лег
ко знаходимо розшукувані гранично первинні очевидності, те справжнє 
правстаноалення допредикагивної очевидності в побудові на цілком пер
винній, первинно встановленій очевидності досвіду. Для цього недостат
ньо просто повернутися від окремих суджень, які можуть постати перед 
нашими очима як приклади, до способу напердданості їхніх субстратних 
предметів так, наче від будь-якого судження як прикладу можна легко 
повернутися до гранично первинного очевидності досвіду. Щоби репре-

•  »зентувати структуру цілковито первинної очевидності, ми радше маємо 
завжди тримати перед очима те, в якому горизонті досвіду неодмінно від
бувається такий акт досвіду.

Адже світ, у якому ми живемо й у якому ми пізнаємо й судимо, в 
якому все те, що стає субстратом можливих суджень, афікує нас, завжди
переддании нам як сповнений залишків лопчних актів; тому він завжди 
даний нам як світ, у якому ми або інші, досвід яких ми сприймаємо через 
повідомлення, навчання, традицію, завжди вже судимо і пізнаємо. І це
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пов язано не лише з типово визначеним сенсом, з яким кожний предмет
постає перед нами як знайомим в горизонті типової знайомості, а також із 
накресленням горизонту, з сенсом, з яким він узагалі даний нам як пред
мет можливого пізнання як те, що взагалі можна пізнати. Сенс цієї пе- 
редданості визначено тим, що до світу, яким він передданий нам, людям 
сучасності, належить все те, що природничі науки Нового часу зробили 
для визначення сущого, і навіть якщо ми самі не цікавимося природни-

# «чими науками і не знаємо нічого про їхні досягнення, то суще нам все ж 
таки від самого початку дано принаймні настільки визначеним, що ми 
схоплюємо його як таке, що принципово може бути визначеним науко
во. Інакше кажучи, щодо цього світу, який передданий нам, для нас на 
підставі традиції Нового часу є самозрозумілою ідея, «що нескінченна 
загальність узагалі сущого є в собі раціональною загальністю, яка коре
лятивно має бути опанована, і при цьому без залишку, універсальною 
наукою»13. Ця ідея світу як універсуму, як буття, що може бути опано
ваним матемагично-фізикалістськими методами природничих наук, як 
самого по собі визначеного універсуму, фактичне визначення якого має
здійснити наука, є настільки самозрозумілою для нас, що в и світлі ми ро
зуміємо кожну окрему данісгь. Навіть там, де ми не визнаємо загальної 
необхідності й універсальної застосовності «точних» природознавчих 
методів та ідеалів пізнання, стиль цього способу пізнання став настільки 
взірцевим, що від початку панує переконання, що предмети нашого до
свіду самі по собі визначені, а справа пізнання полягає саме в тому, щоб у 
певному наближенні віднаходити ці вже наявні визначення, встановлю
вати їх «об’єктивно», так, як вони є самі по собі. При цьому «об’єктивно» 
означає «раз і назавжди» і «для кожного». Ця ідея визначеності сущого 
«в собі» і через це того, що світ нашого досвіду є універсумом самого 
по собі сущого і самого по собі визначеного, є для нас настільки само
зрозумілою, що навіть неукам, якщо йдеться про діяльність пізнання, ця 
його «об’єктивність» є від початку самозрозумілою. Самозрозумілість 
при цьому передбачає, що простір нашого світу й час, у якому ми пере
живаємо суще і в якому перебігає сам наш досвід, саме і є простором і 
часом, точне охоплення яких є завданням математично-фізикалістських

ІЗ Див. Hussserl Е. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie, Philosophia, Bd. 1 ,1936, c. 97.
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природничих наук. Так само самозрозуміло ми передбачаємо, що кау
зальним зв язок сущого, яким він даним у досвіді, є саме тим, що його 
потім точно й об’єктивно визначає об’єктивна наука і з яким пов’язані 
точні каузальні закони.

Таким чином, світ нашого досвіду від самого початку тлумачать за 
допомогою певної «ідеалізації» й узагалі вже не вбачають того, що ця 
ідеалізація, яка веде до точного простору геометрії, точного часу фізики,

* • •  ♦точної каузальної закономірності и до того, що світ нашого досвіду ми
М ірозглядаємо як визначеним саме так, є наслідком дії методів пізнання, 

які грунтуються на передданості нашого безпосереднього досвіду. А в 
цьому досвіді в його безпосередності немає ніякого точного простору, 
ніякого об’єктивного часу та ніякої каузальності. Якщо, зрештою, будь- 
яке теоретично наукове визначення сущого пов’язане із досвідом і його 
даностями, то все ж таке досвід не дає предмети так, що спрямоване на 
досвідні предмети мислення через експлікацію, сумування, диз’юнкцію, 
зв’язок, утворення понять, дедукцію, індукцію безпосередньо веде до 
предметів у сенсі істинної теорії, або науки. Якщо ми говоримо про пред
мети науки, що як такі претендують на визнану кожним істину, то це не 
предмети досвіду, які ми переживаємо в чистому досвіді та які ми на під
ставі цього чистого досвіду визначаємо в категоріальних актах, що діста
ють відповідним вираз у предикативних реченнях як готових структурах 
цих актів. «Судження досвіду», точніше кажучи, судження, які походять 
лише з первинних утворень у категоріальних актах, суто на підставі до
свіду, чуттєвого досвіду духовного буття, який сам себе фуцдує, не є оста
точними судженнями, не є судженнями науки в строгому сенсі -  а саме 
науки, яка працює згідно з ідеєю остаточності. Таким чином, від інших 
категоріальних актів природно відокремлюються логічні акти ідеаліза
ції й математизації, які передбачають ідеалізацію або, якщо узагальнити,

« І »щось на кшталт геометризаци.
Математизація природи, яку підготувала Евклідова геометрія з її іде

альними образами і яка від часів Ґалілея є взірцем для досліджень приро
ди взагалі, стала настільки самозрозумілою, що вже Ґалілей замінив світ 
нашого досвіду точним світом і взагалі не запитував про первинні акти 
надавання сенсу, через які простір споглядання з його неясною і пливкою
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типікою перетворився на точний простір геометрії14. Таке переосмислен
ня вказало би на те, що до точних образів геометрії веде не фантазійне 
перефігурування споглядальних просторових образів, а лише метод іде-
алізаци даного у спогляданні; і це стосується всіх визначень природни
чих наук, які приписують сущому як його визначення. При цьому не по-

• • •мічають, що цей метод ідеалізації є, зрештою, нескінченно розширеним 
передбаченням того, що слід очікувати в досвіді. І завжди не помічають, 
що цей універсум визначеностей сам по собі, який точна наука розглядає 
як універсум сущого, є лише мантією ідей, яка так огортає світ безпо
середнього споглядання і досвіду, тобто життєсвіт, що кожний результат 
науки має в цьому безпосередньому досвіді та світі цього досвіду фун
дамент свого сенсу і має бути зведеним до нього. «Ця мантія ідей при
зводить до того, що ми метод сприймаємо за істинне буття» (там само) 
і що світ нашого досвіду ми завжди вже розуміємо в сенсі накинутої на 
нього мантії ідей, наче він «сам по собі» є таким. Так кожне повернення в 
осмисленні до «чистого досвіду», насамперед звичайне для позитивізму

•  *

осмислення такого ґатунку, зупиняється на вже ідеалізованій природі, і те 
ж саме стосується логіка, коли він запитує про досвідні засади пізнання; і 
не меншою мірою це стосується психолога, який від самого почату роз
глядає переживання як таке, що корелює з істинним буттям речей, яке він 
сподівається віднайти в його об’єктивній визначеності й можливості ви
значення. Так і логік завжди вбачає сенс пізнавальних актів у досягненні 
цього «самого по собі», «об’єктивного» пізнання, а свою ціль -  у визна
ченні сущого «для кожного» й «раз і назавжди». Він забуває запитати про 
те, чи полягає взагалі сенс пізнавального акту в нормі, за якою можна 
оцінювати будь-який акт судження і пізнання, чи не слід оцінювати акт 
пізнання радше згідно з наміром первинного досвіду, з цілями, які випли
вають з нього і поміж яких точне пізнання є лише однією з можливих -  а 
саме тому, що з первинного досвіду він не може здобути жодного по
няття через перекривання первинно даного (взагалі вже не зрозумілою) 
ідеалізацією, яка походить із точної науки.

Якщо ми, отже, воліємо повернутися до досвіду у гранично пер
винному сенсі, до якого ми прагнемо, то це може бути лише первинний 
житгесвітовий досвід, який ще нічого не знає про ці ідеалізації, а є, на

14 Див. до цього і до подальшого вищезгаданий твір, с. 99,124 і наступні.
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томість, їхнім необхідним фундаментом. І це повернення до перивнного 
житгесвіту не є таким, що просто приймає світ нашого досвіду таким, 
яким він нам даний, а відстежує вже закладену в ньому історичність до 
його походження -  історичність, у якій світ уперше дістає сенс «самого 
по собі» сущого світу, який може бути визначений на підставі первинно
го споглядання й досвіду. Оскільки логік не залигує про це перекривання 
ідеалізаціями світу первинного досвіду, а вважає, що первинність до
свіду слід просто стало продукувати, він і пізнання оцінює згідно з цим 
ідеалом точності, епістеми точного, «об’єктивного» знання. На протива
гу йому повернення до допредикативного досвіду і вбачання того, що 
є найглибшим і гранично первинним шаром допредикативного досвіду, 
означає виправдання докси, яка є цариною гранично первинних очевид
ностей, які ще не зазнали точної математично-фізикалістської ідеалізації. 
При цьому виявляється, що ця царина докси не є цариною очевидностей, 
ранг яких нижчий за ранг очевидностей епістеми, пізнавальних суджень
•  •  •і їх залишків, натомість, вона є цариною граничної первинності, до якої, 
відповідно до власного сенсу, повертається точне пізнання, характер яко
го слід розглядати просто як метод, а не як шлях пізнання, що веде до 
самого-по-собі.

Це в жодному разі не має означати знецінення точного пізнання і так 
само знецінення аподиктичних очевидностей самої логіки. Це означає 
лише освітлення шляху, який має привести до очевидностей найвищого 
ступеню і до прихованих передумов, на які вони спираються і які визна
чають і обмежують їхній сенс. Через це ми не піддаємо сумніву їхній 
зміст, а радше дотримуємося думки, що в них здійснюється пізнання, 
шлях якого веде від докси до епістеми, але при цьому через граничну ціль 
не варто забувати про походження і властиве право нижчих ступенів.

§11.  Прояснення походження судження і генеалогія логіки в 
загальному горизонті трансцендентальної, феноменологічно-

конститутивної проблематики

На тій самій підставі необхідне повернення до найпервинніших оче
видностей досвіду не можна здійснити засобами психології. Така пси

♦ * «хологія, навіть якщо ми вважаємо за можливе практикувати и як чисту, 
пов’язану з чисто пережитим і даним свідомості психологію, як чисту
зо



внутрішню психологію, у найліпшому разі могла би з позицій передда- 
ної типіки логічних форм запитати про належні за своєю сутністю до 
цих форм суб’єктивні дії, в яких структури цих форм виникають як оче
видні структури. Проте навіть коли вона серйозно звертається до пробле
ми очевидності і відстежує фундацію очевидності судження в допред- 
икативних очевидностях, вона з необхідністю запитує про переживання 
очевидності суб’єктами, які є суб’єктами нашого світу -  світу, який вже 
перекритий ідеалізаціями і алперцептований у сенсі цього перекриван
ня. У своєму поверненні до логічної діяльності, з якої походять усі оче
видності судження, вона зупиняється на досвіді, який самозрозуміло 
мислять як пов’язаний з ідеалізованим світом. Навіть найширше й най
чистіше реалізована психологія не може порушити проблему деструкції 
цих ідеалізацій, виходу до їхнього прихованого смислового фундаменту 
первинного досвіду. Адже психологічна рефлексія щодо переживань, які 
можуть бути доступні у внутрішньому сприйнятті, не може привести до
походження цієї накинутої на світ мантії ідей із первинного житгєсвіто- 
вопо досвіду. Вона сприймає переживання як окремі, відмінні одна від

»«іодної події в нашій свідомості, які можна досліджувати як окремі, ма
буть, навіть досліджувати їхнє походження, як логік досліджує окремі 
форми. Утім будь-яка психологічна рефлексія такого штабу приведе до 
переживань, які саме і є переживаннями, досвідами світу, який для цього 
суб’єкта завжди вже є наявним, а це означає, що наука Нового часу вже 
здійснила з ним свою роботу точного визначення. Таким чином, хоча пси
хологія, мабуть, і може встановити передування допредикативного досві
ду окремих актів предикативному, але сама вона не може висвітлити це 
повернення до первинного. До переживань, як це самозрозуміло віднахо
дить психолог, завжди вже належить цей світ як корелят цих переживань, 
які він досліджує; а від переживань у нього немає зворотного шляху до 
виникнення самого цього світу, яке саме й полягає в суб’єктивних актах,

* » *діяльності пізнання, реалізації наукових методів, у яких саме и постає 
світ як так і так визначений і як такий, що у своєму істинному бутті може 
бути визначеним принципово in infinitum.

Це також залишки суб’єктивних актів, інтенційних актів -  але інтен- 
ційності, яка не відкрита погляду рефлексії, а лише імпліювана в залиш
ках, які вказують на неї. Виявлення цих інтенційних імплікацій та історії
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світу, в якому суб’єкт психології знаходить себе вже усталеним, означає, 
отже, і повернення до суб’єктивного, через інтенційні акти якого світ на
буває цього образу; утім це повернення до прихованої суб’єктивності -

І « «  +прихованої, оскільки актуально виявити и в и інтенщиніи діяльності 
можна не через рефлексію, а лише в залишках цієї діяльності в даному 
світі. Запитування про первинні очевидності є, отже, також суб’єктивним, 
але суб’єктивним у більш радикальному сенсі, ніж будь-який сенс психо
логії. Це деструкція всього того, що вже набуло сенсу у світі нашого тепе
рішнього досвіду, запитування про ті суб’єктивні джерела цих залишків 
сенсу, з яких вони виникли, і через це про дієву суб’єктивність, яка не є 
суб’єктивністю суб’єкта, що у психологічному самоосмисленні вже спо
глядає цей усталений світ. Це, радше, та суб’єктивність, у смислових діях

♦  »якої світ, яким він нам даний, наш світ, стає тим, чим він для нас є, а саме 
вже не світом перивнного досвіду, а світом у сенсі точно визначеного сві
ту, в якому всі окремі сущі від самого початку самозрозуміло дані нам як 
такі, що принципово можуть бути визначеними методами точної науки і 
щонайменше принципово як суще саме по собі у тому сенсі, який пер
винно походить із ідеалізації математично-фізикалістських природничих 
наук.

При цьому в такому запитуванні не йдеться про фактичне історичне 
походження цих залишків сенсу з конкретної історичної суб’єктивності, 
а також не про суб’єктивність конкретних історичних особистостей, які 
вперше висловили думки про таку математизацію15, натомість цей наш 
світ стає для нас лише прикладом, на яшму ми вивчаємо структуру та 
походження можливого світу взагалі із суб’єктивних джерел. Ми були б 
не у змозі зрозуміти це конкретне історичне походження смислових дій 
із історичних суб’єктів, якщо ми самі не відтворили б ці дії, якщо ми не 
пережили б це походження актів ідеалізації з первинного життєвого до
свіду, тобто якщо ми самі не змогли би здійснити це повернення від при
хованого життєсвіту з його мантією ідей до первинного досвіду світу та 
житгєсвіту. При цьому ми повторюємо всю історію суб’єктивних актів, 
яка вже відбулася, але яка до цього була прихована й тільки у відтворенні 
стала історією зрозумілих актів. І через це ми розуміємо самих себе як

15 Див. до методу цього повернення також згаданий вище твір, с. 132 і на
ступні.
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суб’єктивності, які не знаходять себе вже в готовому світі, як у простій
•  •  и  1  • • •  »  •  •  •  •психологічній рефлекси, а як таю, що містять як можливі і здійснюють 

усі ці акти, що їм цей світ завдячує своїм становленням. Інакше кажу
чи, ми розуміємо себе в цьому розкритті інтенційних імплікацій, в цьо-

І »му запитуванні про смислові залишки світу щодо їхнього походження з 
інтенційних актів як трансцендентальну суб’єктивність; при цьому під 
трансцендентальним слід розуміти ніщо інше, як ініційований Декаргом 
оригінальний мотив запитування про граничні джерела всіх побудов піз
нання, самоосмислення тим, хто пізнає, самого себе і свого пізнавально
го життя, в якому всі значимі для нього наукові побудови відбуваються 
цілеспрямовано, зберігаються як здобутки й залишаються вільнодосту-
пимиіб

Точніше кажучи, повернення до цього передданого світу конститу
тивної трансцендентальної суб’єктивності відбувається у два кроки:

1. Через повернення від перед даного світу з усіма його смисловими 
залишками, з його н^кою  і науковим визначенням до первинного 
життєсвіту.

2. Через повернення в запитуванні від життєсвіту до суб’єктивних 
актів, з яких він сам виникає. Оскільки й він також не є чимось 
просто передданим; і він також є утворенням, про способи 
конститутивної побудови якого можна запитати. І тут також ми 
знаходимо вже логічні смислові акти, звісно, логічні не в сенсі
нашої традиційної логіки, яка завжди спирається на засади 
самого-по-собі-бутгя і самої-по-собі-визначеності, а в сенсі 
первинного логічного акту, який передовсім спрямований на 
визначення та пізнання в обмежених і релятивних горизонтах 
життєсвітового досвіду. Утім логічні акти є лише частиною 
того, що веде до побудови світу нашого досвіду. До цього 
також належать практичні й емоційні досвіди, досвід водіння, 
оцінювання і продуктивної дії, який, зі свого боку, утворює 
горизонт знайомості практичного використання, оцінювання 
тощо. Але до цього належать і всі акти чуттєвого досвіду, через 
які взагалі відбувається конституювання світового часу, простору, 16

16 До цього поняття трансцендентального див. вищезгаданий твір, с. 172 і на
ступні.
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просторових речей, інших суб’єктів тощо. Якщо в такий спосіб 
досліджені нижчі конститутивні акти, які передусім належать 
до конституювання можливого житгєсвіту, то наступним є 
конституювання об'єктивного часу,математично-фізикалістської 
природи і її «самого-по-собі».

Загальне завдання конститутивної феноменології полягає у прояс
ненні взаємного переплетення актів свідомості, яке веде до конститую
вання можливого світу -  можливого світу, це означає, що йдеться про 
сутнісні форми світу взагалі, а не про наш фактичний, дійсний світ. В 
його межах упорядковується прояснення походження предикативного 
судження як фундаментальне завдання генеалогії логіки, яку розуміють 
у цьому загальному горизонті та яка у своєму загальному й повному 
сенсі стає трансцендентальною логікою. Як така вона має досліджува
ти участь логічного, логічних актів свідомості в широкому сенсі, актів 
пізнавального розуму в побудові світу. Звичайно, лише в цих загальних 
рамках конститутивної проблематики можна встановити, наскільки да
леко сягає ця царина логічного, логічного розуму, що в побудові світу 
варто розуміти як участь логічного утворення сенсу, логічних актів і на
скільки широко слід розуміти поняття логосу, тобто самого логічного. 
Тут завдання є дещо скромнішим. У нас ще немає загального поняття 
логічного, ми маємо починати з традиційного поняття й дослідити за
лучення й участь того, що традиційно розглядається як логіка й логічні 
акти в побудові досвіду нашого світу, а також ту роль, яку все це відіграє 
в цій побудові. Так завдання трансцендентальної логіки в зазначеному 
й ідеально довершено уявленому сенсі відрізняється, з одного боку, від 
завдання конститутивної феноменології в цілому, а з другого, від завдан
ня генеалогії, що є анапізою походження і суб’єктивним обгрунтуванням 
традиційної формальної логіки. Тут ми здійснюємо лише фундаменталь
ну частину останнього завдання, а саме прояснення походження пред
икативного судження17.

17 Стосовно обмеження цього завдання відносно загальної конститутивної 
проблематики див. також § 14.
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§ 12. Початок окремих аналіз.
Розрізнення простого і фундованого досвідів і необхідність

повернення до найпростіш их досвідів

Цих натяків має бути досить, щоби зрозуміти сенс повернення від
предикативної очевидності до допредикативної, предметної очевидності, 
яке є поверненням до очевидності життєсвітового досвіду. Тепер ідеться 
про те, щоб із цих загальних убачань зробити висновки для правильного 
вибору початку конкретних окремих аналіз і в загальній царині житгєс- 
вітового досвіду віднайти ті допредикагивні очевидності, в яких можна 
вказати на походження предикативного судження. Хоча ми вже й здобули

♦  •поняття досвіду як предметної очевидності індивідуальних предметів, 
цей досвід у собі все ж таки ще не є різноманітним, навіть якщо декон- 
сгруюваги всі ідеалізації, які перекривають його первинність. Наш жит-
тєсвіт у його первинності, якої можна досягти лише через деконструкщю 
цих смислових шарів, як уже зазначалося, є не лише світом логічних ак
тів, не лише цариною передданості предметів як можливих субстратів 
судження, як можливих тем пізнавальної діяльності, а також світом до
свіду в цілком конкретному сенсі, який повсякденно пов’язують із ви
разом «досвід». А цей повсякденний сенс у жодному разі не пов’язаний 
суто з пізнавальним ставленням, натомість, він у своїй найширшій за
гальності пов’язаний із габітуальністю, яка зі своїм устаткуванням, із 
«досвідним» у ситуаціях життя -  зрозумілого чи то конкретно обмежено, 
чи то загально як ставлення до життя в цілому -  надає йому надійнос
ті рішення і дії; з другого боку, цей вираз означає також окремі кроки 
«досвідчування», через які здобувають цю габітуальність. Цей загально 
відомий повсякденний і конкретний сенс «досвіду» вказує, отже, біль
шою мірою на практичне й оцінювальне ставлення, ніж спеціально на 
пізнавання і судження.

Ми спочатку відсторонилися від усього того, що є досвідом у цьому
конкретному сенсі, и у нашому запитуванні прямо перейшли від пред
икативного судження і його очевидності до царини пасивної віри в буття 
як свідомості передданості субстратів судження -  Грунту віри, який по
стає як світ і через який кожний окремий досвід є досвідом у горизонті 
світу. Проте, цей горизонт світу як такий визначений не лише знайомістю

35



сущого, яка походить із практики пізнання, а також передусім тією знайсь
» »місто, яка походить із повсякденної практики продуктивної діяльності. 

Те, що ми все ж таки від визначеного цим широкого і конкретного по
няття досвіду відразу повернулися до більш вузького, виправдано тим, 
що будь-яке поводження у світі, як практична діяльність, так і чисто піз
навальна, фундована досвідом у цьому сенсі. Практична дія, оцінювання 
є оцінюванням передцаних предметів і дією із ними, тобто тими, які в 
надійності віри вже дані як сущі й такі, що постають перед нами. Таким 
чином, царина пасивної докеи, пасивної бутгєвої віри, цей грунт віри є 
фундаментом не тільки кожного окремого акту пізнання і кожного пізна
вального звернення, судження про суще, а також кожного окремого оці
нювання і практичної дії із сущим, а отже, фундаментом також для всього 
того, що в конкретному сенсі називають «досвідом» і «досвідчуванням». 
Навіть не варто говорити про те, що від цієї пасивної передданості су
щого весь час слід переходити до пізнавальної активності; те, що афікує, 
радше може водночас бути стимулом дії. Звісно, цьому вже завжди пере
дує примітивна пізнавальна діяльність, схоплення так і так визначеного 
сущого, певна експлікація. Таким чином, це поняття досвіду настільки 
позначено очевидною даністю, пасивною передцаністю індивідуальних 
предметів, наскільки цим позначена основна структура кожного досвіду в 
конкретному сенсі. У пасивній доксі суще переддане не лише як субстрат 
для всіх можливих пов’язаних із ним актів пізнання, але і як субстрат для 
всіх оцінок, практичних цілепокладань і дій. Для того, щоби дещо могло 
бути даним як красиве, плідне, жахливе, привабливе тощо, воно має бути 
якось присутнє в чуттєвому охопленні, дане в безпосередньому чуттє
вому досвіді, навіть якщо ми взагалі не продовжуємо його сприймати,
якщо ми не прагнемо експлікувати його, схоплювати його у спогляданні,
тлумачити його чуттєво сприйняті властивості, але якщо ю но відразу на 
підставі цієї чуттєвої присутності викликає наш практичний або емоцій
ний інтерес, відразу постає перед нами як саме це корисне, привабливе 
або потворне, все це фундує те, що юно є субстратом із властивостями, 
які можна просто чуттєво схопити і до яких завжди веде шлях можливого 
тлумачення.

Якщо, отже, йдеться про досвід, ми маємо розрізняти простий і фун- 
дований досвід. Світ, яким він завжди вже є передданим у пасивній доксі
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и утворює фунт віри для всіх окремих суджень, даний в основі простого 
досвіду як світ субстратів, які можна просто чуттєво схопити. Кожний 
простий досвід, тобто кожний досвід із буттєвим сенсом простого суб
страту, є чуттєвим досвідом -  субстратом буття є тіло, яке зберігається 
в узгодженості досвіду і як таке вважається істинно сущим тілом. Уні
версальний чуттєвий досвід, який мислять в універсальній узгодженості, 
має єдність буття, єдність вищого порядку; сущим цього універсального 
досвіду є вся природа, універсум усіх тіл. Таким чином, у світі нашого 
досвіду природа є найнижчим шаром, який фундує решту; суще як при
рода у своїх властивостях, які можна просто досвідчувати, є тим, що як 
субстрат лежить в основі всіх інших видів досвіду, в яких беруть участь
наші оцінювання і дії, причому лежить як інваріантне для мінливої ре
лятивності його оцінювання, можливості його використання для певних 
цілей, щоб із природно даного «матеріалу» створювати відповідно різно
манітне. Він завжди даний в основі як природне тіло з його природними, 
доступними у простому досвіді властивостями, хоча може й не виклика
ти жод ного інтересу.

Якщо цей досвід даний первинно, ми називаємо його сприйняттям, 
а саме зовнішнім сприйняттям. Усе зовнішньо-світове ми сприймаємо 
як тілесно суще у просторово-часовій природі. Там, де ми натрапляємо 
на тварин і людей та об’єкти культури (інструменти, витвори мистецтва 
тощо), ми маємо не просто природу, а вираз духовного сенсу буття; тут 
ми виходимо з царини того, що можна просто пережити в чуттєвому 
досвіді. Сприйняття як чисто чуттєве сприйняття спрямоване на про
сту тілесність, лише на неї. Від нього відрізняється сприйняття того, що 
може бути сприйнятим тільки через розуміння виразу, як розуміння ін
струменту вказує у «пригадуванні» на людей, які зробили його з певною 
метою або для яких він був призначений; а окрім цього -  вираз живого 
тіла як людського. Обидва передбачають чуттєве сприйняття тілесного, 
яке фундує вираз, і перехід від цього до рефлексії18, яка, отже, опосеред
ковано або безпосередньо остаточно засвідчує співбуття людського пер
сонального (Я) або тваринної суб’єктивності й у такий фундований спо

18 Цей вираз має тут лише натякнути на опосередкованість цього способу пе-
и  1  + • • •реживання; звичайно, «рефлексія» такого виду цілком відрізняється від рефлекси у 

звичайному сенсі, від переносу погляду з предметностей, які можна безпосередньо 
схопити, на власні переживання.
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сіб — сущого, яке є не просто тілесним туг-сущим, а пов’язаним із цим 
чимось суб’єктивним. Утім його не можна досвідчувати або сприймати 
безпосередньо; його можна досвідчувати лише через фундацію тим, що 
можна досвідчувати просто чуттєво, як таке, що є тут разом із просто 
сприйнятим. Отже, рефлексія -  це не сприйняття, в якому можна бути 
спрямованим просто на те, що сприймається, а поступове відхилення від 
безпосереднього спрямування. Якщо я спрямований на людину, то це 
самоспрямування, тематичне проміння активності спочатку спрямоване 
саме на тіло, а отже, є чуттєвим сприйняттям; утім, воно не зупиняється 
на тілі, а йде в розумінні виразу далі до Я-суб’єкга, тобто до його буття, в 
яшму воно, наскільки це взагалі виражено, щось робить, спрямовує себе, 
чимось займається, має світ, який афікує його тощо. І до цього необхідно 
належить зв’язок його Я з його живим тілом, саме яке і є для мене тут. 
Утім цей нормальний перебіг сприймання людини від чуттєвого сприй
няття її тіла через вираз до належного до цього Я-суб’єкга, який виражає 
себе, дозволяє певну зміну настанови: ми можемо звертати увагу тільки 
на тілесне і займатися лише тілесною річчю; ми ще розуміємо вираз, але 
розуміння не діє актуально, Я-суб’єкг є лише, так би мовити, тлом, він 
тут, проте позагемагично.

Щоби досягти насправді останніх і первинних очевидностей до- 
предикагивного досвіду, нам доведеться повернутися від цих фундо- 
ваних досвідів до найпростіших і при цьому відвернути увагу від усіх 
виразів. Адже на розуміння виразу вказує кожний досвід, який визначає
суще не згідно з його природними властивостями, який ставиться до 
нього як до інструменту або як до чогось на такий кшталт. Отже, ми за
лишаємо тільки чуттєве сприйняття й досвід узагалі, світ розглядаємо 
лише як світ сприйняття й абстрагуємося від усього того знайомого і ви
значеного в ньому, що походить не з чисто сприймального ставлення, а з 
нашого оцінювання або оцінювання інших, тобто від усіх тих визначень, 
які походять із власного або чужого персонального ставлення. Через це 
ми дістаємо чисту універсальну природу як пасивний передданий грунт 
досвіду, що в консеквентному перебігу чуттєвого сприйняття постає як 
замкнений у собі зв’язок, а саме як такий, що сприймаю і можу сприй-

# * Імати лише я, адже у моїй актуальній царині досвіду через відвертання 
уваги від виразу я не маю нікого іншого. Для конкретно сущого світу це
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означає абстракцію, слово, яке спочатку має означати лише відвертання 
уваги, вилучення з розгляду того, що для мене є тут і залишається зна
чимим. Це не означає якийсь недогляд або думку, що природа існує сама 
для себе й відокремлено, або навіть що у первинному створенні «уявлен
ня світу», усвідомлення буття світу, спочатку було б необхідним утво
рення сущої для мене простої природи, яка б лише потому мала набути 
бутгєвого сенсу. Про все це взагалі не йдеться.

У цьому абстрактному обмеженні досвіду цариною сприйнятого 
лише мною і значимого лише для мене вже полягає виключення всіх 
ідеалізацій, виключення передумови об’єктивності, значимості наших 
суджень «для ножного», яку орієнтована на ідеал точного визначення в 
сенсі наукової остаточності традиційна логіка завжди мовчазно перед
бачає як належну до сутності судження. Адже щойно ми відсторонимося 
від інших, зникнуть значення, які вказують на пізнавальну діяльність ін
ших, зникнуть залишки сенсу, які роблять наш світ, яким він нам даний, 
завжди вже зрозумілим як такий, що може бути точно визначеним і вже
визначений наукою за допомогою ідей остаточності таким, яким він по
стає історично.

Звичайно, певна ідеалізація навіть у судженнях на підставі досві
ду полягає в тому, що екземплярно вибрані субстрати ми позначаємо 
загальними іменами, тобто так позначені предмети сприймаються як
знайомі принаймні для відповідної мовної спільноти, а судження як зна
чимі для неї. Таким чином, навіть до сенсу упредметнення природного 
досвіду належить значимість для всіх, а саме для всіх, хто належить до 
відповідних довкілля і спільноти. Предмети, про які судять, переддані
з сенсом «предмет для всіх», хто належать до цього. Це стосується та
кож визначень із практичним наміром. Задля того, щоби зараз вийти до 
первинних суджень, відстежити первинні акти суджень визначення, ми 
маємо відсторонитися й від цього і вчиняти так, ніби ці акти без будь- 
яких таких карбувань уже разом із цим даної спільноти є моїми цілком 
первинними здобутками. Утруднення, звісно, полягають у тому, що вира
зи нашої мови необхідно мають загальний, комунікативний сенс. Таким 
чином, використання будь-яких предметних зв’язків завжди вже перед
бачає, принаймні, цю першу ідеалізацію значимості для певної мовної 
спільноти. Тому потрібне нове напруження, щоб звільнитися від цього
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нав’язливого сенсу виразів. Таке ускладнення стосується сутності будь- 
якого дослідження в радикальному сенсі суб’єктивного, оскільки воно 
завжди приречене на використання виразів із повсякденним сенсом і ко
мунікативним значенням.

Ми, отже, досліджуємо судження так, наче існують судження лише 
для мене, зі здобуттями тільки для мене, і повністю відволікаємося від 
комунікативної функції судження, а також від того, що попередня ко
мунікація завжди передбачає спосіб, у який його предмети передцані з 
певними смисловими позначками. Лише тоді ми приходимо до найпри- 
мітивніших складових логічних актів, які будують наш світ. Предмети як 
субстрати слід мислити не як предмети для всіх, а також не як предмети 
для кожного з певної обмеженої спільноти, а як предмети лише для мене; 
і світ, з якого вони мають афікувати мене, слід мислити як світ лише для 
мене. Це методичне обмеження цариною відповідно власного необхідне 
для того, щоби побачити логічний акт насправді в його граничній пер
винності, в який він і є актом суб’єкта.

§ ІЗ. Загальне поняття судження і предмета. Судження як
встановлення

Якщо відволікгися від усіх цих перекривань світу нашого досвіду й 
насамперед власного досвіду, то виявляється, що судження навіть на цьо
му нижчому рівні, на якому воно є судженням суто на підставі досвіду, і, 
ще вужче, на підставі мого досвіду, має структури, які перехрещуються 
зі структурами суджень згідно з ідеєю остаточності, й тому царина ло
гічного в такий спосіб сягає також туди, де ще немає наукового наміру. 
Вираз «судження» позначає загальну сутність, яка за своєю основною 
структурою є однаковою на всіх ступенях логічних актів, у яких вона 
постає; таким чином, те, що має структуру предикативного судження в 
рамках аналізи, обмеженої найпростішими досвідами, має водночас своє 
значення прикладу для вбачання сутності судження навіть там, де юно
має найвищу функцію.

Якщо ми хочемо попередньо уточнити це найзагальніше поняття су
дження й належне до нього поняття предмета як субстрату судження, то 
ми мусимо повернутися до зв’язку між судженням і життєвим досвідом 
у цілком конкретному сенсі. Будь-який досвід у цьому конкретному сен-
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сі спирається насамперед на прості, первинні, безпосередньо схоплені 
субстрати передданої переддокси. Дані в ній природні тіла є граничними 
субстратами для всіх подальших визначень, як для когнітивних, так і для 
оцінювальних і практичних. Усі вони спираються на ці безпосередньо 
схоплені. Проте ця царина переддокси, ґрунт простої свідомості віри є 
свідомістю, яка суто пасивно схоплює предмети як субстрати. Суще пе- 
редцане в ньому як єдність ідентичності. Утім царина докси -  царина 
плинного. Пасивно передцана єдність ідентичності -  це ще не як така 
схоплена й утримана предметна ідентичність. Схоплювання, наприклад 
сприймальне споглядання передданого чуттєвого субстрату, радше, вже 
є діяльністю, а саме пізнавальним актом нижчого ступеня. Як у чисто-

иму сприйманні, що в ньому наш погляд пересувається по передданому 
предмету, який нас афікує. Тоді він постає як «гой самий предмет із різ
них боків», а в рефлексії погляд спрямовується на те, що він д аний нам у 
перспективах, у відтінюваннях, в яких він постає як той самий, на який 
спрямовано нашу увагу. Через це навіть просте сприймання переддано
го субстрату постає як наш акт, як дія, а не просто як переживання вра
жень.

Наївна свідомість, яка крізь усі перспективи, відгінення тощо, в 
яких предмет постає у сприйнятті, спрямована на нього самого в його 
ідентичності, завжди бачить лише результат цього акту, предмет, що так і 
так експліковано у сприйнятті. Вона навіть не усвідомлює того, що ця да- 
ність предмета з цими чуттєвими властивостями сама вже є актом, а саме 
пізнавальним актом найнижчого ступеня. Так, вона схильна розглядати 
сприймання або споглядання як пасивне переживання, як пасивне пово
дження, і протиставляти цій пасивності сприймання практику у вужчому
сенсі, перетворення передцаних речей, а також утворення предикативних 
речень, які постають потому як об’єктивні побудови або створіння. Тому 
розрізнення активного повод ження і пасивного сприймання або пережи
вання для наївної, спрямованої безпосередньо на предмет свідомості від
бувається не там, де для погляду рефлексії, який уже в цьому сприйманні 
передданого, у його споглядальному охопленні знаходить момент актив
ності та повинен здобути більш радикальне поняття пасивності, ніж його 
має наївна свідомість. Це поняття суто афективної передданості, пасив
ної бутгєвої віри, в який ще нічого немає від пізнавального акту -  чистий
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«збудник», який походить від світового сущого, як, наприклад, собачий
гавкіт, «який проникає до нашого вуха», хоча ми и не звертаємо на нього 
уваги і не звертаємося до нього як до тематичного предмета. Хоч би де 
йшлося про увагу, там уже наявна ця активність найнижчого ступеня19.

Кожне схоплювальне звернення, яке утримує дане в потоці чуттє
вого досвіду, привертає до нього увагу, якщо ретельно придивитися до 
його своєрідності, вже є актом, пізнавальною активністю найнижчого 
ступеня, стосовно якої ми вже можемо говорити про судження. Суще як
єдність ідентичності, напевно, пасивно вже переддане, передконституио- 
вано, але тільки у схопленні воно утримується як ця ідентична єдність,
що, утім, ще не містить нічого вщ предикації.

Традиційна логіка, звичайно, завади розуміє під судженням преди
кативне судження, судження, яке знаходить свій мовний осад в апофанзі, 
у висловленні. Адже там, де якусь річ, нехай лише у зв’язку з практич
ним застосуванням, позначають якимось іменем, наявне вже не лише до- 
предикативне схоплення, але й предикативне судження, або, принаймні, 
воно вже передбачено як здійснений смисловий акт.

Проте, щоби відокремити більш широке поняття судження від цього 
вужчого поняття предикативного судження, ми можемо цілком від цьо
го відволікгися і стверджувати, що вже в будь-якому допредикагивному 
упредметнювальному зверненні до сущого в широкому сенсі має йти
ся про певне судження. Так, наприклад, сприйняття свідомості, в якому 
певний предмет постає перед нами як сущий, як такий, що ми маємо на 
увазі, є судженням у цьому широкому сенсі. Якщо тепер ми ще врахує
мо, що допредикагивна свідомість, зі свого боку, має свої модуси прозо
рості і непрозорості, що, з другого боку, предикативні судження також 
розрізняються за прозорістю й чіткістю, то слід буде визнати, що най- 
ширше поняття судження охоплює всі як предикативні, так і допредика- 
тивні модуси. Судження в цьому сенсі буде тоді назвою для спільності 
об’єктивувальних (упредметнювальних) Я-акгів, мовою «Ідей» -  до- 
кеичних Я-акгів. Незабаром ми розглянемо докладніше, як допредика- 
тивні судження нижчого ступеня активності Я (як ступеня рецептивнос- 
ті), сприймання, експлікації тощо, відрізняються від спонтанності пред
икативного судження вищого ступеня.

19 Див. до цього докладну аналізу в § 17, 18.
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Судження в цьому найширшому сенсі активності Я нижчого або 
вищого ступеня не можна плутати з пасивністю belief, яку Г’юм і по
зитивісти, які наслідували його, сприймали як дані на дошці свідомості. 
У своєму понятті судження Брентано також має на увазі ці дані, а не ак
тивність, яка випромінює з Я-полюсу, про що свідчить його вчення про 
внутрішню свідомість. Кожному передданому предмету, який афікує з 
пасивного тла, відповідає пасивна докса. Вона саме і є тим способом, 
у який він даний, незалежно від того, спрямовано на цю передданість 
погляд сприймального, упредметнювального охоплення чи він водночас 
стає темою практичної дії. Навіть уже пасивному конституюванню фо
нового даного, як певній єдності в іманентній часовості, відповідає па
сивна докса. Те ж саме стосується й вірогідності, належної до пасивного 
узгодження інтенційностей у певній синтетичній єдності, вірогідності, 
яка модифіковано, утім завжди пасивно, входить до всіх репродукцій. 
Усе, що конституйовано в інтенційній узгодженості як єдність, має віро
гідність буття, що її засвідчено у виразі «це так». Тут ми маємо суще, або, 
кажучи суб’єктивно, віру, а там де узгодженість порушена -  неузгодже
ність, модалізацію віри. Тому будь-яка пасивна свідомість уже є такою, 
що «конституює предмети», а точніше перед-конституює. Утім лише ді
яльність упредметнення та пізнавання, діяльність Я вищого й нижчого 
ступеня, яка не є тільки пасивною доксою, утворює предмети пізнання 
та судження.

Упредметнення, отже, завжди є активною дією Я, активною вірою 
свідомості у щось усвідомлене, яке в континуальній тривалості свідомос
ті є чимось одним, континуально тим самим. У різноманітних актах, які 
зазнають синтези, воно усвідомлюється як ідентифіковане, як синтетич
но те саме і стало упізнається як те саме, зокрема у спогадах, які можна 
вільно відтворювати, або у сприйняттях, які можна вільно здійснювати 
(у поверненні й знов-спопляданні). Саме в цій ідентичності як кореляті 
ідентифікації, що її здійснюють у відкрито нескінченному й вільному по
вторенні, й полягає точне поняття предмета. Як кожна інша практика має 
свою практичну ціль -  те, на що спрямовано дію, так і сущий предмет як

•  • * • * • • •сущии є ціллю доксичної пізнавальної дії, ди експлікації сущого в його 
модусі буття, яка зветься визначенням. Це встановлення сущого так, як 
воно є, і таким, яким юно є, в якому полягає функція упредметнюваль-
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ного судження, звичайно, стає встановленням, до якого завжди можна 
повернутися як до надбання пізнання, а саме на вищому ступені, у пред
икативному судженні, яке втілюється у висловленні. Його як осад над
бання пізнання можна використовувати, зберігати та сповіщати. Лише 
предикативне судження є надбанням і предметом пізнання в точному 
сенсі, а не суто рецептивне споглядання, хоча воно теж утворює знання, 
яке габітуально зберігається. Кожне предикативне судження -  це крок 
здобуття знання. Воно є -  а як, це покаже подальша аналіза -  завершеним 
кроком визначення і первинною одиницею тематичного визначення20.

Звичайно, не всі пізнавальні судження упредметнення, навіть преди
кативні й утілені у висловленнях, скеровані цією тенденцією до встанов
лення «раз і назавжди», до об’єктивного встановлення. При цьому може 
також ітися про встановлювання, яке слугує лише тимчасовим практич
ним цілям, лише для певної ситуації або для великої кількості типово 
схожих ситуацій; наприклад, встановлення в судженні можливості вико
ристання інструменту для таких і таких цілей має сенс тільки у зв’язку 
із ситуаціями, в яких він саме й використовується. Відтак будь-яке вста
новлення ціннісних і практичних властивостей речей пов’язане із ситуа
цією, в якій воно має цінність і його можна практично використовувати. 
Ця релятивність стосується всіх суджень, які пов’язані з певною практи
кою і слугують їй. Для них, ота«, вислів «завжди знов», у якому полягає 
сенс встановлювального судження, слід розуміти з обмеженням, що він 
пов’язаний із ситуацією певної типіки. Проте й у цій релятивності збе-

♦ #

рігаєгься те, що позначає всі пізнавальні інтенцн, всі упредметнювальні
судження, а саме що вони з актуальної ситуації спрямовані на здобуття 
пізнання, яке може бути безпосередньо використане в майбутньому, не
зважаючи на наше абстрактне обмеження цариною відповідно властиво
го. Тут, звісно, йдеться про встановлення тільки для мене, але все ж таки 
про встановлення, які ведуть до здобуття знання -  мого знання.

§ 14. Необхідність розпочинати аналізу з зовнішнього 
сприйняття і судження сприйняття; обмеження дослідження

Ми розглянули функцію логічного акту та його зв’язок із потоком
досвіду світу. Тепер слід встановити, звідкіля ми маємо починати, щоб у

20 Див. до цього § 50, с).
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ретельному опрацюванні відстежити виникнення предикативних форм 
судження з допредикативного досвіду. Оскільки ми шукаємо найелемен
тарніше судження, яке фундує решту, то це має бути судження, що ґрун
тується на найпростішому та найбезпосереднішому досвіді. Найпро
стіший досвід -  це досвід чуттєвих субстратів, природного шару всього 
конкретного світу. Тому ми маємо орієнтуватися на судження на підставі 
зовнішнього сприйняття, сприйняття тіла, щоби на його прикладі дослі
дити структури предикативного судження взагалі та його побудову на до- 
предикативних актах.

Судження, яке грунтується на чуттєвому сприйнятті та експлікації, в
ияку' це сприйняття зазвичай переходить, а також саме це сприйняття, вже 

передбачають переживання суто споглядального інтересу до передцаних 
збуджувальних субстратів, тобто тіл. Перше, що дасться взнаки в допред- 
икативній сфері, -  це, отже, консеквентна дія інтересу сприйняття. Це не 
означає, що у конкретному досвіді світу завжди має поставати цей інтер
ес. Перехід від аговтіоїс, від простого чуттєвого виявлення до дії, оціню-
вання тощо, до охоплення речей як приємних, корисних тощо, стає пра
вилом радше ще до того, як із певних причин постає такий суто спогля-

4

дальний інтерес. Адже Я, що живе у світі свого довкілля і здійснює свої 
практичні цілі, в жодному разі не є насамперед споглядальним Я. Для Я в 
його конкретному життєсвіті споглядання якогось сущого є випадковим 
і тимчасовим, нічим особливим не відзначеним ставленням. Утім філо
софське осмислення структури світу безпосереднього досвіду, нашого 
життєсвіту, показує, що споглядання набуває особливого значення через 
те, що воно відкриває і темаггизує ті структури світу, які всюди, нехай і не 
в цілком тематизованому вигляді, лежать в основі будь-якої практичної 
поведінки. Переживання споглядального інтересу -  це активація фун
даментальної аговрок;, пасивної прадокси, того основного шару, який 
лежить в основі будь-якого досвідчування в конкретному сенсі. Відтак 
перевага зовнішнього сприйняття і споглядального інтересу полягає у 
тому, що в них речі схоплені так, що при цьому найшвидше може бути 
здійснена тенденція судження до встановлення. І це, все ж таки, предмети 
чистого сприйняття, субстрати суто чуттєвого охоплення, речі природи, а 
це означає речі у своєму фундаментальному шарі як природні тіла, що як 
такі є нерелятивними, які стало зберігаються як предметні ідентичності

45



і як такі можуть бути встановленими в судженні, незважаючи на всю ре
лятивність ставлення до передцаного у світі довкілля.

Таким чином, сприймання і судження на підставі сприйняття не лише 
пов’язані з інваріантним в усіх змінах і релятивностях світу довкілля, а 
також водночас як консеквентне переживання споглядального інтересу 
в певній модифікації, яка містить згадані ідеалізації, є ставленням, що 
лежить в основі теоретичної науки й уможливлює встановлення з метою 
досягнення об’єктивності, а отже, «раз і назавжди» і «для кожного» зна
чимого. Тому це водночас той вид допредикативної очевидності, на яко
му грунтується допредикягивне судження, як це має на увазі традиційна

» • » » » ілопка; натомість, у и орієнтації на наукове визначення и у тенденції до
науки і науковчення вона не порушує питання про перетин пізнавальної 
діяльності, практичної та оцінювальної і не досліджує, як побудоване су
дження, яке в такий спосіб слугує не чистому пізнавальному інтересові,
а практичному в наизагальншюму сенсі, і як на цій царині допредика- 
тивного, на практичній і емоційній очевидності будується предикатив
на очевидність. Тут безперечно йдеться про власні джерела самоданості 
сущого, викриття визначеностей, які, згідно з їхньою сутністю, можна 
віднайти лише в самій практичній дії, а не в чистому спогляданні. Проте 
тут ми запитуємо не про ці способи даності й не про те, як на цьому може 
бути побудоване упредметнювальне судження; ми натомість припускає
мо, що Я звертається до сущого, яке переддане йому пасивно й афектив
но, водночас у споглядальній активності без будь-якого іншого наміру й 
інтересу, окрім споглядального. Інакше кажучи, ми припускаємо певний 
суб’єкт, який поводиться суто споглядально і якого суще, що афікує його

•  «зі світу довкілля, не спонукає до жодної практичної дії.
Утім аналіза споглядального сприйняття і побудованого на ньому 

предикативного судження також матиме засадничу важливість для по-
♦ мдальшого запитування про зв язок цієї теоретичної діяльності з практич

ним і оцінювальним поводженням. Адже той спосіб, у який на спогля
дальній діяльності будується діяльність власне предикації, є однаковим

» *  9незалежно від того, слугує саме суто пізнавальне поводження якійсь дії
чи ю но є самоціллю, і так само незалежно від того, передує воно дії чи 
відбувається після неї. Побудова предикативної синтези на допредика- 
тивній в обох випадках за своєю структурою є однаковою. Лише там, де
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йдеться про практично задіяне поводження і пов язане з ним судження,
• • •яке йому слугує, структури, що вони передують предикації, на допред- 

икагивному рівні є складнішими за просте сприйняття.
Ще одна причина надання переваги сприйняттю полягає у більшій 

простоті. Адже в такій аналізі методично доречно починати з простішого 
й лише потому підійматися до більш складного. У цій царині суто спо
глядального сприймання легше за все показати побудову предикатив
ного судження на допредикативному досвіді сприймання; тут наявні 
предметні очевидності можна безпосередньо угледіти як допредикатив- 
ні, а саме очевидність споглядального сприймання й експлікації, яку не 
фундує жодне інше. Виявлені тут синтези набувають через це значення 
прикладів. Вивчення складного переходу до предикації від практичного 
поводження і виду пов’язаних із ним синтез є предметом окремого до
слідження.

З тієї ж причини більшої простоти й прозорості аналіза прикладу 
допредикативної пізнавальної синтези судження і обгрунтованої нею

# «предикативної синтези зорієнтована передусім на сприйняття нерухомих 
предметів, які перебувають у стані споюю, і не залучає сприйняття руху 
і судження про рухоме суще, які набагато складніше аналізувати. Має за
лишитися відкритим, які модифікації виникли б у разі їх залучення, хоча 
основну структуру синтези й експлікації і побудованої на цьому предика
тивної синтези цілком можна було би виявити.

Характер прикладу подальших досліджень обгрунтовує також те, що 
вони мають зупинитися на категоричних судженнях. Завданням інших 
досліджень було би також генетичне виведення інших форм судження. 
Нашою темою є, отже, категоричне судження на підставі сприйняття. І в 
цьому полягає подальше обмеження: у сприйнятті на противагу фантазії 
предмети дані як дійсно сущі. Фантазія також має свій спосіб даності пред
метностей; проте це не дійсні, а квазі-дійсні предмети, «начебто» предме
ти. Якщо порівняти дійсність і квазі-дійсність як царину позиціювання, з 
одного боку, і царину нейтральності -  з другого, то разом із виключенням 
переживань фантазії водночас висловлюється обмеження споглядання ца
риною позиціювання, тобто свідомістю, яка дає буття, що його вважають 
дійсним -  принаймні спочатку. Пізніше ми будемо змушені розглянути 
також переживання фантазії і судження на підставі фантазії.
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Навряд чи потрібно ще раз наголошувати, що так обмежена аналіза 
не братиме до уваги спів-буття Інших і просуватиметься в царині буття-

•  »лише-для-мене, в якій ще взагалі не йдеться про всі ті ідеалізації, про 
накинуту на світ чистого досвіду мантію ідей. Тут ми маємо віднайти 
найпервинніші, граничні очевидності, з яких виникає предикативне су
дження. Ця первинність у жодному разі не означає, що ці дослідження 
відповідають цілком елементарному шару загальної побудови феномено
логічно конститутивної систематики. Якщо вони й починають з аналізи 
сприйняття просторово-речових індивідуальних предметів, то це не озна
чає, що їхньою темою є конституювання речі сприйняття і просторово- 
речового зовнішнього світу в цілому; структури сприймання, натомість, 
залучаються лише настільки, наскільки це потрібно для розуміння того, 
як над досвідом чуттєвого сприймання надбудовуються логічні акти з їх
німи результатами у вигляді логічних структур, як на підставі сприйняття 
через логічну спонтанність утворюються категоріальні предмети, стани 
речей та загальні предметності.

Таким чином, у тому пункті, з якого ми починаємо нашу аналізу, 
ми вже передбачаємо різноманітні конститутивні шари й акти; перед
бачаємо те, що вже конституйовано поле просторово-речових передда- 
ностей, а заразом передбачаємо цілий шар конститутивних досліджень,
які пов язані з конституюванням сприйняття речі на всіх його ступенях. 
Вони стосуються конститутивного утворення окремих чуттєвих полів, 
спільного впливу окремих чуттєвих полів, окремих царин чуттєвості на 
сприйняття цілком конкретної речі, кінесгез, зв’язку з нормальним функ
ціонуванням тіла того, хто сприймає, і так поступово спочатку конститу
ювання чуттєвої речі, що перебуває у спокої, а врешті-решт як такої, що 
перебуває в каузальному зв’язку з іншими речами. Водночас ми передба
чаємо, що вже відбулося конституювання речі як часової, як темпораль- 
но тривалої, а з другого боку, конституювання окремих актів, у яких кон
ституйовано просторову речовість у внутрішній свідомості часу. Все це 
виміри конститутивних досліджень, які лежать ще глибше, ніж здійснені 
тут, і на які тут слід лише вказати. Це прояснює місце, яке посідають наші
дослідження в загальній конститутивнім систематиці.
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І ЧАСТИНА

ДОПРЕДИКАТИВНИИ (РЕЦЕПТИВНИМ)
ДОСВІД

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ СТРУКТУРИ РЕЦЕПТИВНОСТІ

§ 15. Перехід до аналізи зовніш нього сприйняття 

У подальшому на прикладі актів зовнішнього сприйняття як сві-
» +домості живої теперішності індивідуальних просторово-речових пред

метів слід дослідити те, що є сутністю допредикативних актів досвіду 
і як на цьому побудовані предикативні синтези. Якщо при цьому в тій

•  *царині сприймання, яка є лише виокремленою частиною загальної ца- 
рини доксичних, об’єкгивувальних переживань, ми розрізнимо такі різні 
структури, як пасивну передданісгь і активне звернення до Я, інтерес, 
рецептивність і спонтанність, то при цьому слід наголосити, що такі роз
різнення не обмежені лише цариною сприймання й узагалі доксичних 
переживань, а що при цьому йдеться про структури, які так само можна 
знайти в усіх інших царинах свідомості. Існує, отже, не лише первинна 
пасивність чуттєвих даностей, «чуттєвих даних», а також відчуття, і на 
противагу цьому не лише об’єкгивувальне активне звернення, як, напри
клад, у сприйнятті, а також таке саме в оцінюванні, в уподобанні; і там
також є аналог очевидності, а отже, також сприйняття як первинна само- 
даність цінностей, цілей тощо.

Сприймання, сприймальне звернення до окремих предметів, їх спо
глядання та експлікація вже є активною дією Я. Як така вона передба
чає, що нам уже переддане щось таке, до чого ми можемо звернутися у 
сприйнятті. І переддані не просто окремі, ізольовані об’єкти, а завжди на
явне поле передданого, на тлі якого постає щось окреме і, так би мовити, 
«збуджує» сприйняття, сприймальне споглядання. Ми говоримо, що те,

49



що збуджує наше сприйняття, переддане у нашому світі й з нього афікує 
нас. Утім, згідно з нашими вступними розмислами, ми воліємо не звер
тати уваги на те, що тут завжди йдеться про сприймання предметів світу, 
передусім світу нашого довкілля. Адже це означає, що це -  об’єктивно 
суще, таке, що його можу сприймати не лише я, а й Інші, люди мого до
вкілля. У зазначеному обмеженні ми лише передбачаємо, що існує певне 
виокремлене дня мене поле, до якого я звертаюся у сприйманні. Консти
туювання самого цього поля є темою окремої, доволі розлогої аналізи. В 
межах цього дослідження достатніми будуть лише короткі вказування на 
це.

§ 16 Поле пасивних передданостей і його асоціаційна структура

Візьмімо поле пасивних передданостей у його, звичайно, лише аб
страктно утвореній первинності, тобто відійдемо від усіх знайомих влас
тивостей, з якими все, що афікує нас, уже від самого початку постає пе
ред нами на підставі попереднього досвіду. Якщо взяти його таким, яким 
воно є, поки активність Я ще не здійснила з ним жодного акту надання 
сенсу, то воно ще не є полем предметностей у власному сенсі. Адже, як 
уже зазначалося, предмет -  це продукт упредметнювального акту Я, а в 
точному сенсі -  акту предикативного судження. Утім унаслідок цього те 
поле, все ж таки, не є просто хаосом, або «товчією» «даних», воно, на
томість, має певну деталізовану структуру. Чуттєве поле, поле чуттєвих, 
скажімо оптичних, даних є найпростішою моделлю, на якій ми можемо 
вивчити цю структуру. Якщо навіть чуттєве поле, струкіурована єдність 
чуттєвих даних, наприклад, кольорів, не дане нам як предмет у безпо
середньому досвіді, в якому кольори завжди вже «схоплені» як кольори 
конкретних речей, поверхонь, «плям» на якомусь предметі тощо, то все 
ж таки завжди можлива абстрактна зміна погляду, через яку ми можемо 
самі ці нижчі апперцептивні шари перетворити на предмет. Це означає, 
що чуттєві дані, що їх слід абстрактно утворити, самі вже є одиницями 
ідентичності, які постають у різноманітному Як і потому самі як одини
ці можуть стати тематичними предметами; тепер-бачення білого кольо
ру при цьому освітленні тощо не є самим білим кольором. Так і чуттєві 
даності, що на них як на абстрактні шари конкретних речей ми завжди 
можемо скерувати погляд, уже є продуктами конститутивної синтези, що
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як найнижчі передбачає акти синтези у внутрішньому часі свідомості. 
Вони є найнижчими, які з необхідністю зв’язують решту. Свідомість часу 
є праджерелом конституювання ідентичностей узагалі. Однак це свідо
мість, яка продукує лише загальну форму. Конституювання часу утворює 
тільки універсальну форму порядку послідовності й форму співіснуван
ня всіх іманентних даностей21. Проте не буває форми без змісту. Трива
ле іманентне дане є тривалим лише як дане свого змісту. Таким чином, 
синтези, які продукують єдність чуттєвого поля, вже є, так би мовити, 
вищим поверхом конститутивних актів.

Розгляньмо тепер єдине чуттєве поле, яким воно дане в іманентній 
теперішності, та запитаймо, як у ньому взагалі можливе усвідомлення 
виокремленої деталі, а також, які суттєві умови мають бути виконаними, 
щоби відбулося усвідомлення виокремленої множини однакового або 
схожого.

Кожне таке чуттєве поле є єдиним для себе, єдністю гомогенності. З 
кожним іншим чуттєвим полем воно перебуває у зв’язку гетерогенності. 
Я кась деталь виокремлюється на ньому через те, що ю на з чимось контр
астує, наприклад, червоні плями на білому тлі. Червоні плями контрас
тують із білою поверхнею, але між собою вони не контрастують, і тому 
вони злиті, хоча й не в той спосіб, що вони перетікають одне в одне, а 
у вигляді віддаленого злиття: їх слід об’єднати як однакові. Звичайно, в 
кожному контрасті залишається щось від спорідненості та злиття; чер
воні плями й біла поверхня первинно споріднені як візуальні даності. І 
цю гомогенність слід відрізняти від гетерогенності з даностями іншого 
ґатунку, наприклад акустичними даностями. Так, найзагальніші змістові 
синтези виокремлених чуттєвих даних, відповідно об’єднаних у живому 
теперішньому певної свідомості, здійснюються згідно зі спорідненістю 
(гомогенністю) та чужістю (гетерогенністю). Звісно, можна сказати, що 
схожість окремих даних не утворює жодного реального зв’язку. Одначе 
ми говоримо зараз не про реальні властивості, а про спосіб іманентного 
зв’язку даних відчуттів.

Спорідненість або схожість може бути різного рівня до повної спо
рідненості, нерозрізненої однаковості. Всюди, де немає повної однако
вості, пліч-о-пліч зі схожістю (спорідненістю) йде контраст: виокремлен

21 Див. до цього нижче § 38.
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ня несхожого на грунті спільного. Якщо ми переходимо від однакового 
до однакового, то нове однакове дасться як повторення. Воно, відповідно 
до свого змісту, цілком збігається з першим. Це ми й позначаємо як злит
тя. Коли ми переходимо від схожого до схожого, також постає певний вид 
перекривання, утім лише частковий з одночасною суперечністю несхо
жого. І це пересування схожості містить щось на кшталт злиття, але не 
чисте й цілковите злиття, як у повній однаковості. Таким чином, те, що в 
суто статичному описі дане як однаковість або схожість, слід розглядати 
як продукт того чи того виду синтези перекривання, яку ми позначаємо 
традиційним виразом як асоціацію, але за умов зміни його сенсу. У цій 
сфері пасивної передданості панує феномен асоціаційної генези, яка спи
рається на синтези внутрішньої свідомості часу.

Назва «асоціація» позначає тут щось узагалі належне до свідомості, 
суттєву форму закономірності іманентної генези. Те, що вона може стати 
головною темою феноменологічної дескрипції, а не просто об’єктивної 
психології, полягає в тому, що феномен прикмети є чимось таким, що 
можна феноменологічно виявити. (Цей розроблений ще в «Логічних до
слідженнях» погляд уже там постає як паросток генетичної феноменоло
гії). Таким чином, тут має бути виключено будь-яке розуміння асоціації 
та її закономірності як виду психофізичної природної закономірності, 
яку можна відкрити через об’єктивну індукцію. Асоціація постає тут 
винятково як суто іманентний зв’язок на кшталт: «щось нагадує щось», 
«щось вказує на дещо інше». Цей феномен ми можемо побачити кон
кретно лише там, де ми маємо деякі виокремлені даності на тлі певного 
поля: щось нагадує щось інше. І сам цей зв’язок можна феноменологічно 
виявити. Він сам у собі постає як генеза; один член свідомість характери
зує як збуджувальний, інший -  як збуджений. Звичайно, у такий спосіб 
асоціація не завжди дана первинно. Існують також випадки опосеред
кованої асоціації, яка перестрибує проміжні члени, тобто асоціації, в якій 
проміжні члени та їхня безпосередня схожість не усвідомлюються екс- 
пліцитно. Проте будь-яка безпосередня асоціація -  це асоціація за схо
жістю. За своєю сутністю вона можлива лише через схожість відповід
но різних рівнів аж до межі цілковитої ідентичності22. Так і будь-який 
первинний контраст спирається на асоціацію: несхоже постає на ґрунті

22 Див. до цього нижче § 44 і наступний
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спільного. Відтак гомогенність і гетерогенність -  це результати двох різ
них основних способів асоціаційного об’єднання. Від цього відрізняєть
ся об’єднання присутнього й не-присутнього. Таким чином, єдність поля 
відчуттів є єдністю лише завдяки асоціаційному сплавленню (гомоген
ній асоціації") так само, як його впорядкування і розчленування, а також 
будь-яке утворення груп і схожостей відбуваються через дію асоціації: 
схоже збуджується схожим і контрастує з несхожим. Це можна показати 
на прикладі структури гомогенного поля відчуттів. Утім, це стосується 
також усіх, навіть більш складних даностей. А те, що ми позначаємо як

•  »поле сприйняття, як поле пасивної передцаності, до якого звертається 
сприймання й вихоплює з нього щось окреме як предмет сприйняття, є 
вже «полем» набагато складнішої структури, яке конституйоване через 
синтетичне поєднання та спільну дію багатьох полів відчуттів.

§ 17. Афектація і звернення Я.
Рецептивність як нижчий ступінь активності Я

Усі виокремлення на тлі їх розподілу за схожістю й розбіжністю та 
всі утворення груп, які через це виникають, виокремлення окремих чле
нів на гомогенному тлі є продуктами асоціаційних синтез різноманітних 
видів. Утім у свідомості не буває просто пасивних процесів, натомість, ці 
синтези перекривання мають афективну силу. Так ми, наприклад, говори
мо, що виокремлене через свою несхожість на гомогенному тлі, «впадає 
у вічі»; тобто воно має афективну тенденцію, спрямовану на Я. Синтези 
перекривання, чи то перекривання позбавленого відмінностей злиття, чи 
то перекривання за умов суперечності несхожого, мають афективну силу, 
збуджують Я незалежно від того, чи реаіує юно на це збудження. Схо- 
плення чуттєвого даного на полі завжди відбувається на підставі такого 
виокремлення. Воно через свою інтенсивність виокремлюється з розмаїт
тя того, що афікує. Наприклад, у чуттєвій сфері певний звук, певний шум, 
певний колір можуть бути більш-менш нав’язливими. Вони лежать у полі 
сприйняття й виокремлюються на ньому, більшою чи меншою мірою збу
джують Я, хоча юно їх ще й не схоплює. Так само нав’язливою може 
бути певна думка або бажання, певне прагнення може нав’язливо постати 
на тлі всього іншого. Нав’язливість зумовлена більшою чи меншою го
стротою виокремлення, контрастами у чуттєвій сфері, помітними якісни-
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ми дисконтинуальностями тощо. Звісно, у царині не-чутгевих даностей
узагалі не йдеться про такі якісні дисконтинуальності; однак і тут є щось 
аналогічне, коли, наприклад, поміж різноманітними темними збудження
ми думки, які рухають нами, виокремлюється певна думка і справляє на 
Я помітне враження і водночас нав’язливо постає перед ним.

Тепер ми маємо відрізнити ті дисконтинуальності (у чуттєвій сфері 
насамперед якісні й інтенсивні дисконтинуальності), які «зумовлюють» 
нав’язливість, і те, що у схожий спосіб є умовою нав’язливості, від са
мою нав’язливості. Нав’язливість має ступені, і при цьому нав’язливе 
наближається до Я або залишається на відстані, воно нав’язується мені. 
Ми розрізняємо, отже, те, що нав’язується, і Я, якому воно нав’язується. 
Залежно від інтенсивності нав’язливості саме нав’язливе або близько до 
Я, або на відстані від нього. Ці відмінності нав’язливості й відповідних 
збудників Я ми можемо легко констатувати -  це є дані, які можна фено-

* • •менолопчно виявити, -  а також зв язок цієї градації з іншими момента
ми, континуальною виокремленістю, інтенсивністю та з іншими більш- 
менш опосередкованими моментами, які всі разом належать до царини
асоціації в широкому розумінні цього слова.

Щось нове постає тоді, коли Я реагує на збудження. Збудження з 
боку інтенційного об’єкта23 у своїй спрямованості на Я більш чи менш 
сильно притягує його, і Я піддається цьому. Феномени зв’язує поступова 
тенденція, тенденція переходу інтенційних об’єктів зі статусу тла-для-Я 
до статусу перед-Я. Ця зміна корелятивна переходові інтенційного пере
живання тла до інтенційного переживання переднього плану; Я зверта
ється до об’єкта. Саме це звернення є процесом опосередкування, який 
закінчується буттям Я при об’єкті та його охопленням. Через це підда
вання Я постає нова тенденція, спрямована від Я до об’єкта. Отже, ми 
маємо розрізняти:

1. Тенденцію від с о ^ о , тенденцію як збудження інтенційного фоно
вого переживання різних ступенів сили. Чим сильнішою є ця «афекта
ція», тим сильнішою є тенденція до відданості, до охоплення. Ця тенден
ція має два ступені:

23 Тут слід ще раз нагадати про те, що тут ідеться про об’єкт, про предмет не 
у властивому сенсі. Адже ми вже багаторазово наголошували, що в царині первинної 
пасивності взагалі ще не можна говорити про предмети. Див. також вище § 13.
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a) тиск на Я, вплив, який дане має на Я;
b) тенденція Я до відданості, залучення, афігованість самого Я.
Від цих тенденцій со^їо відрізняється:
2. Звернення як реалізація тенденції, інакше кажучи, перетворення 

тенденційного характеру інтенційного фонового переживання, через яке 
юно стає актуальним сорїо. Тепер Я звернено до об’єкта, із самого себе 
тенденційно спрямоване на нього. Так, загально кажучи, кожне со^їо, кож
ний специфічний Я-акт -  це здійснене прагнення, яке має різні форми реа
лізації'. Воно може здійснюватися без перешкод або з перешкодами, цілком 
або не зовсім, що ми незабаром матимемо обговорити докладніше.

Ця тенденція також має різний рівень напруження. Я може бути за
хоплене чимось, що його афікує, більш або менш живо і з різним темпом 
зростання інтенсивності, можливо, навіть із раптовим спалахом інтен
сивності. Відповідно до цього відрізняються також вид і темп результатів, 
хоча вони й не визначаються лише цим. Сильне збудження не обов’язково 
захоплює все Я, яке може бути захоплене ним із різною інтенсивністю. 
Хоча зростання афективної сили необхідно зумовлене певними змінами 
способу даносгі об’єкта сприйняття, наприклад свистка локомотива, що 
наближається до нас; утім це ще не обов’язково зумовлює звернення. 
Коли хтось розмовляє з «важливою» персоною, то він не помічає потуж
ного збудження, і навіть раптово змушений до цього, може звернутися 
до нього лише вторинно і побіжно, або миттєво захопитися ним і відразу 
відволікгися від нього і взагалі не звернути на нього уваги.

Здійснення звернення є тим, що ми називаємо станом неспання 
Я. Точніше кажучи, слід розрізняти неспання як фактичне здійснення 
Я-акгів і неспання як потенційність, як стан здатності-здійснити-акт, 
який є передумовою його фактичного здійснення. Перебувати у стані не
спання означає спрямовувати на щось свій погляд. Пробудження означає 
переживання афектації; тло стає «живим», інтенційні предмети більше 
або менше наближаються до Я, той чи той предмет притягує Я до себе. 
Воно при ньому, голи звергається до нього.

Оскільки Я сприймає у зверненні те, що дане йому перед через афі- 
ціювальне збудження, ми можемо говорити тут про рецептивність Я.

Це феноменологічно необхідне поняття рецептивносгі в жодному 
разі не виключає активності Я, що є загальною назвою для всіх актів, які
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специфічно походять з Я-полюсу; рецептивнісгь радше слід розглядати 
як найнижчий рівень активності. Я дозволяє чомусь відбутися і сприймає 
його. Так, наприклад, у сприйнятті ми розрізняємо, з одного боку, просте 
усвідомлення в первинних явищах (які презентують предмети в оригі
нальній тілесності). У такий спосіб все поле сприйняття постає перед 
нашими очима в чистій пасивності. З другого боку, під назвою сприй
мання ми розуміємо активне сприйняття предметів, які постають на тлі 
поля сприйняття, яке охоплює їх. Так само ми можемо мати поле прига
дування в чистій пасивності. Одначе просто поставання у пригадуванні 
явища ще не є активним охопленням у пригадуванні явища, що постає 
(того, «що нас захоплює»). Очевидно, що в нормальному понятті досвіду 
(сприйняття, спогаду тощо) ми маємо на увазі активний досвід, який діє 
екепліцитно (див. до цього наступний розділ).

§ 18. Увага як тенденція Я

Загалом царини об’єкгивувальних доксичних переживань, у яких, 
хоч би як тло, ми усвідомлюємо «суще», спеціально стосується відповід
не доксичне звернення, яке психологія зазвичай розглядає як увагу. Утім

•  •саме того, хто в захопленні красою якоїсь картини переживає задоволен
ня, а не віру в буття, або того, хто в акті волі переживає спрямовану на

•  • »м ♦суще інтенцію реалізації активної ди, і називають у звичайному житті
«уважним», уважним до краси, уважним до власної дії на різних стадіях 
аж до кінцевого витвору. Звичайно, при цьому обидва моменти, схоплен- 
ня буття у буттєвій вірі (або тлумачення буття, тлумачення буття таким, 
яким воно є) й оцінювальна або активна дія переходять одне в одного і пе
рехрещуються; а саме у такий спосіб, що доксична дія обгрунтовує актив
ну, а подальше доксичне засвідчення готового буття, або готового витвору 
пов’язане з практичним обґрунтуванням майбутнього використання. Зро
зуміло також, що кожне не-доксичне звернення і подальше застосування 
чогось дозволяє зміну настанови на доксичну, яка схоплює й активно ви
тлумачує як суще те, що постає в цьому зверненні як результат ди.

Взагалі увага -  це належна до суттєвої структури специфічного акту 
Я (Я-акту в точному сенсі слова) тенденція Я до інтенційного предмета, 
до єдності, яка «постає» у сталій зміні способів даності, а точніше як 
здійснення цієїтенденції. Розпочате зі зверненням здійснення, первинний
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пункт здійснення акту є початком подальшого здійснення спрямованості 
Я на предмет. Початок позначає певний напрямок подальшого синтетич
но єдиного (хоча й багатозначного) процесу здійснення, в якому фаза за 
фазою здійснюється започаткована в ньому та в попередніх здійсненнях
тенденція, яка водночас тенденційно розгортається и указує на нові стадії 
здійснення. Так це відбувається аж до «кінця» або до припинення, а саме 
у формі і-так-далі. Початок, отже, має інтенційний горизонт, він у порож
ній, наочний лише в подальших здійсненнях спосіб указує на щось поза 
собою; він імпліцигно вказує на континуальний синтетичний процес 
(або на невизначено довільні напрямки багаговимірності можливих про
цесів), крізь який простягається континуально єдина тенденція. У своє
му перебігу вона має модуси здійснення, які континуально змінюються 
і мають характер опосередкованого здійснення, що у своєму горизонті 
вказує на нові здійснення.

До кожного інтенційного переживання належить це суттєве розріз
нення модусів тенденції: або Я дією  живе «у» переживанні, спрямоване 
в ньому на інтенційну предметність, займається нею або ні; при цьому в 
найліпшому випадку переживання -  у модусі фонового переживання -  
збуджує Я (що у стані неспання вже діє якось інакше) з різною афектив
ною силою.

§ 19. Досвідчувальна (erfahrende) тенденція Я як «інтерес» до
досвідчуваного (Erfahrenen) і її вплив на «дію» Я

Особливим випадком інтенційних переживань уваги, Я-актів, що 
здійснюються, є докеичні акти, спрямовані на суще (у відповідній мода- 
лізації: можливо суще, удавано суще, не суще); до цього належать спо
глядальні в різноманітних модусах інтенційної безпосередності або опо- 
середкованості, зрештою очевидні досвіди, які дають саме суще (якщо 
говорити цілком точно: докеичні досвіди, адже досвід і споглядання мож
на розуміти так загально, що охоплювати при цьому всі види актів і пред
метів). Коли ми у подальшому говоритимемо про увагу, а особливо про 
сприйняття і пригадування, ми завжди матимемо на увазі докеичні акти.

Цього стосується й те, що було сказано взагалі, а саме що початок 
звернення уваги до сущого -  це початок тенденційної поведінки, праг
нення. Воно є здійснювальним прагненням, дієвим у різних формах при-
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пинення і завершення. Початок акту сприйняття зі звернення хоча і є вже 
усвідомленням буття в самому об’єкті -  адже сприйняття є усвідомлен
ням досвіду об’єкта в його, так би мовити, тілесній теперішності. Однак 
тенденція від Я з початком звернення ще не добігла свого завершення. 
Хоча ю на й спрямована на об’єкт, утім спочатку ю на просто націлена 
на нього. Ми можемо сказати, що разом із нею збуджується інтерес до 
предмета сприйняття як сущого. Ми спрямовані на нього самого, ми 
здійснюємо континуальне усвідомлення його досвідчування. При цьому 
усвідомлення його тут-бупя є актуальною вірою; завдяки узгодженості, 
в якій перебігають явища сприйняття в їхніх первинних презентації, ре-

М »  • •  • •

тенцп і протенци, як узгодженості континуального самопщтвердження, 
віра є континуальною достеменністю віри, яка є достеменною в цій пер
винності предмета в його тілесній теперішності. Проте ця чітка спрямо
ваність на предмет, континуальність його досвідчування містить інтен- 
цію, яка виходить за межі даного та його актуального модусу даності до 
подальшого plus ultra. Це не лише подальше усвідомлення, а й подальше 
прагнення до нового усвідомлення як інтерес до збагачення предметної 
«самості», яке виникає через подальше схоплювання. Відтак тенденція 
звернення сягає далі, ніж тенденція повного здійснення.

Те, що афікує, спочатку привертає погляд Я як неподільна єдність. 
Утім ця єдність відразу розпадається на свої конститутивні моменти; 
вони починають виокремлюватися на певному тлі; коли один з них по
трапляє до центру уваги, інші як належні до предмета тематично залу
чаються до його єдності та збуджують. Так само з усім дійсно даним 
збуджується горизонт; якщо я бачу спереду речовий предмет у стані 
спокою, в горизонті усвідомлений невидимий зворотній бік; тенденція, 
яка націлена на предмет, спрямована тепер на те, щоби зробити його 
доступним також і з другого боку. Лише в цьому збагаченні даності, де
талізації і даності «з усіх боків», тенденція переходить із початкового 
модусу націлювання до модусу досягнення цілі, який знов-таки має свої 
різні ступені: неповне досягнення, часткове, з компонентами нездійсне
ного націлювання.

Так здійснюється тенденція в різноманітній «дії» Я. Вона перетво
рює явище (репрезентацію) зовнішнього предмета для Я на інші «яви
ща того самого об’єкта». Вона розгортається в обмеженому розмаїтті
58



«можливих явищ». Вона стало прагне до нових змін явища, щоби подати 
предмет з усіх боків. При цьому вона спрямована на ідентичний об’єкт.
який «репрезентовано» в усіх явищах, той самим предмет із цього и із 
того боку, зблизька і здалеку; але тенденція спрямована на те, щоби змі
нювати Щось у Як одного способу явища на те ж саме Щось у Як інших 
способів явища Вона спрямована на стале «створення» нових способів 
явища, які ми також можемо назвати «образами» -  поняття образу (Bild), 
звісно, не має нічого спільного з відбитком (Abbildung) й утім є цілком за
гальновживаним; так, коли говорять про образ речі, мають на увазі саме 
той спосіб, у який її бачать, у який ю на репрезентована.

У цьому сенсі кожний предмет зовнішнього сприйняття даний у 
певному «образі» й конституйований у синтетичному переході від обра
зу до образу, при цьому образи як образи (явища) того самого синтетич
но перекриваються. Кожне сприйняття, яке пропонує мені об’єкт у цій
орієнтації, залишає практично можливим перехід до інших явищ цього 
об’єкта, а саме до певних груп явищ; можливості переходу є практичними 
можливостями, принаймні якщо йдеться про об’єкт, даний як незмінно 
тривалий. Отже, існує свобода перебігу такого гатунку, що я рухаю очи
ма, рухаю головою, змінюю положення мого тіла, ходжу навкруги і при 
цьому спрямовую погляд на об’єкт. Ми називаємо ці рухи, які належать 
до сутності сприйняття і слугують тому, щоби дати предмет сприйняття 
якомога з більшої кількості боків, кінестезами. Вони є проявами тенден
цій сприйняття, у певному сенсі функціонуванням, хоча й не довільни
ми діями. При цьому я (зазвичай) не здійснюю жодних довільних актів. 
Я рухаю очима мимоволі і при цьому «не думаю про очі». Відповідні 
кінестези мають характер дієвих суб’єктивних перебігів; пліч-о-пліч із 
ними відбувається вмотивований ними ж перебіг «відповідних» змінних 
візуальних або тактильних «образів», аж поки предмет є «даним» мені 
у сталій тривалості або в його зміні. Я стосовно нього, з одного боку, є 
рецептивним, з другого -  все ж таки продуктивним. Поставання обра
зів перебуває «в моїй владі»; я можу урвати низку образів, наприклад, я 
можу затулити очі. Проте, якщо я не зупиняю перебіг кінестез, не в моїй 
владі поставання іншого образу, щодо нього я є лише рецептивним: якщо 
стосовно об’єкта я здійснюю ті чи ті кінестези, постають ті чи ті образи. 
Це стосується як спокою, так і руху, як зміни, так і незмінності.
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Ось таким є сприйняття, ю но починається з першим зверненням Я,
його оживлюють тенденції сприйняття, тенденції континуального пере
ходу від апперцепцій до апперцепцій, тенденції перебігу образів через 
перебіг кінестетичного розмаїття. При цьому я завжди настановлений на 
те, що постає і репрезентується в образах, а особливо на ті чи ті його 
моменти, форми тощо. Ця гра тенденцій, тенденційно скерований пере
біг умотивованих кінестез, належить до суттєвого складу зовнішнього 
сприйняття. Все це дієві перебіги, перебіги тенденцій, які здійснюються 
в перебігу.

У попередньому описі ми вважали, що тенденції сприйняття да
ються взнаки після першого звернення й що надалі це відбувається саме 
по собі у світлі звернення. Проте об’єкти мого виднокола можуть, на
приклад, збуджувати мене і розгортати тенденції, які я наслідую руха
ми очей, але не беру цього до уваги. Ці апперцептивні перебіги як дієві 
перебіги можливі без звернення Я. З другого боку, тільки звернення або 
здійснення апперцепцій у зверненні Я у формі «я сприймаю», уможлив
лює те, що об’єкт є моїм об’єктом, об’єктом мого споглядання і що саме 
споглядання, перебіг кінестез, умотивований перебіг явищ є моїм пере
бігом, моїм спогляданням предметного в образах. У содіїо живе Я, і це 
встановлює специфічний зв’язок із Я всього вмісту соеіїо. Звернення 
саме схарактеризоване як «я роблю», і так само є пересуванням проміння 
уважного погляду, погляду в модусі звернення, «я роблю». Таким чином, 
слід розрізняти:

1. Дію, яка не є «Я-дією», дію до звернення;
2. Я-дію, що, утім, як зазначено, також ще не мусить містити нічо-

♦ «  •го з довільної дії: я мимохіть рухаю очима, коли я уважно звергаюся до
предмета.

§ 20. Вузьке і широке поняття інтересу

Ми також говоримо про інтерес, який збуджується зі зверненням 
до предмета. Виявляється, що цей інтерес ще не має нічого спільного зі 
специфічним актом волі. Це не інтерес, який викликає щось на кшталт 
намірів і вольових дій. Він є просто моментом прагнення, яке належить 
до сутності нормального сприйняття. Те, що при цьому ми говоримо 
про інтерес, обґрунтовано тим, що пліч-о-пліч із цим прагненням іде 
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відчуття, а саме позитивне відчуття, яке, утім, не варто плутати з від
чуттям задоволення від предмета. Хоча можливо також, що сам предмет 
збуджує наше відчуття, що він є для нас цінним і що через це ми звер
таємося до нього і затримуємося на ньому. Проте так само може бути, 
що він є чимось малоцінним і саме через огиду збуджує наш інтерес. 
Відчуття, що належить до інтересу, є, отже, цілком своєрідно спрямо
ваним. У кожному разі -  мотивує предмет наше звернення через цін
ність або через малоцінність, яку ми в ньому відчуваємо -  необхідно, 
щойно ми схоплюємо його, збагачується вміст його сенсу, почасти про
сто через його наочну тривалість у сприйнятті, почасти через збудження 
його темних горизонтів, які пов’язані з можливостями й очікуваннями 
нових збагачень. До цього приєднується власне відчуття задоволення 
від такого збагачення і пов’язане з цим горизонтом збагачення, що по
ширюється і зростає, прагнення «дедалі ближче підійти» до предмета, 
дедалі повніше засвоїти його самого. На вищому ступені це прагнення 
може навіть дістати форму властивого воління, водіння пізнання зі сві
домим цілепокладанням тощо. Однак тут, у сфері простого сприйняття 
й більш ретельного споглядання, яке приєднується до нього, про це ще 
не йдеться.

Від розробленого тут поняття інтересу слід відрізняти інше, більш 
широке. Це прагнення заглибитися у предмет і задоволення від збагачен
ня його самого постає не тоді, коли я просто взагалі звернений до пред
мета, а лише тоді, коли я звернений до нього у специфічному сенсі теми. 
Тема в цьому точному сенсі і предмет Я-звернення не завжди збігаються. 
Я можу тематично займатися чимось, наприклад, науковою роботою, і 
при цьому мені може заважати шум із вулиці. Він нав’язується мені, і я 
на одну мить звергаю на нього увагу. Утім моя попередня тема не зникла 
при цьому, а просто на мить відійшла на задній план. Одначе вона зали
шається моєю темою, до якої я знов повертаюся, щойно завада зникає. У 
зв’язку з цим можна створити більш широке поняття інтересу або актів 
інтересу. Як такі ми тоді розглядаємо не лише ті, у яких я звернений до 
предмета тематично, тобто у сприйнятті й потому в детальному спогля
данні, а взагалі кожний акт тимчасового або тривалого звернення Я, бут
тя при (inter-esse).
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§21.  Перешкода тенденції і походження модалізацій впевненості

Повернімося тепер знов до інтересу в першому і властивому сен
сі. У реалізації його тенденційного прагнення до нових способів даності 
того ж самого предмета здійснюється конкретне сприйняття. Ці тенден
ції можуть реалізовуватися безперешкодно або з перешкодами.

Це означає, що тенденції не є просто сліпим прагненням до нових 
способів даності предмета, а натомість, реалізуються пліч-о-пліч з інтен- 
щями очікування, протенційними очікуваннями, які пов’язані з тим, що 
у подальшому перебігу сприймального споглядання стає даністю пред
мета, наприклад, очікуваннями стосовно дотепер ще невидимого зворот
ного боку. Так, кожна фаза сприйняття є системою випромінювання акту
альних і потенційних інтенцій очікування. У нормальному сприйнятті, у 
безперешкодному континуальному перебігу фаз, у звичайному простому 
сприйнятті відбувається процес акіуалізувального збудження, а потім 
постійного здійснення очікувань, яке водночас завжди є більш точним 
визначенням предмета. Задоволення інтересу, здійснення тенденцій у 
прагненні від однієї фази сприйняття до іншої, від одного способу данос
ті до іншого є водночас здійсненням інтенцій очікування. Це і є нормаль
ним випадком безперешкодного перебігу інтенцій; у цьому разі предмет 
стоїть перед нами у простій достовірності як сущий і як так сущий.

У протилежному випадку тенденції зазнають перешкоди. Тоді по
стає лише один образ предмета. Він даний не з усіх боків, а тільки «з цьо
го боку». У цьому разі сприйняття припиняється, чи то через те, що пред
мет зникає з поля сприйняття, чи то через те, що його перекриває інший 
предмет, або через те, що хоча предмет і залишається перед очима, але 
постає інший сильніший інтерес, спричиняє інше тематичне звернення 
і придушує інтерес до предмета без здійснення його тенденції. Інтерес 
залишається більшою або меншою мірою незадоволеним.

а) Походження негації

Утім перешкоди в перебігу здійснення тенденцій можуть поставати 
і в інший спосіб: інтерес сприйняття до предмета може тривати; предмет 
споглядають, він і надалі даний так, що його можна споглядати. Проте 
замість здійснення інтенцій очікування відбувається розчарування. На-
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приклад, дивляться на рівномірно червону кулю; впродовж певного від
різку перебіг сприйняття відбувається так, що це охоплення узгоджено 
здійснюється. Але згодом у процесі сприйняття поступово постає час
тина невидимого дотепер зворотного боку, і на противагу первинному 
начерку «рівномірно червоного, рівномірно круглої форми», постає 
усвідомлення іншого: «не червоне, а зелене», «не кругле, а вигнуте», яке 
розчаровує очікування. При цьому за будь-яких умов, щоби могла збе
рігатися єдність інтенційного процесу, все ж таки передбачається пев
на міра наскрізного здійснення. Корелятивно: в перебігу змінних явищ 
має зберігатися певна єдність предметного сенсу. Лише так у перебігу 
переживання з його явищами ми маємо узгодженість свідомості, єдину 
інтенційність, яка охоплює всі фази, єдність свідомості сприйняття цього

9 «предмета та єдність тенденційної спрямованості на споглядання цього 
предмета. Таким чином, у перебігу здійснення зберігаються єдині рамці 
сенсу; здійснюється лише частина накреслених інтенцій очікування, а 
саме належна до відповідного місця поверхні, а інша частина предмет
ного сенсу (предмета як такого) дістає характер «не так, а радше інакше». 
При цьому виникає суперечність між ще живими інтенціями і посталими 
в новоствореній оригінальності вмістами сенсу. Але не тільки супереч
ність: новоконсгитуйований предметний сенс у своєму втіленні нібито 
вибиває свого супротивника із сідла; він зі своєю втіленою повнотою пе
рекриває і долає той перший, лише порожньо очікуваний. Новий пред-

♦  V »  ♦ Ометнии сенс «зелений» у своїй імпресшніи силі здійснення має перевагу 
впевненості, яка долає впевненість очікування червоного. Як подолане 
воно ще залишається усвідомленим, але з характером «незначущого». З 
іншого боку, «зелене» вставляється в загальні рамці сенсу. «Зелене і ви
гнуте», яке постає в новій фазі сприйняття, і весь аспект речі з відповід
ного боку відсувають сенс минулої, ретенційно ще усвідомленої низки 
явищ.

Звичайно, при цьому відбувається певне подвоєння в загальному 
вмісті сенсу сприйняття: як очікуване нове й «Інше» перекриває і робить 
незначущим протенційно накреслений у попередній низці сприйнятгів 
сенс «червоний і круглої форми», так відповідне відбувається й у зворот
ному напрямку в усій попередній низці. Тобто сенс сприйняття змінюєть
ся не просто на актуально новому відрізку сприйняття; ноематична зміна
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випромінює назад у формі зворотного закреслення в ретенційну сферу 
і змінює її сенсоутворення, які походять із попередніх фаз сприйняття. 
Попередня апперцепція консеквентного перебігу «червоного і рівномір
но крутого» implicite «перетлумачується» в «зелене й вигнуте з одного 
боку». Суттєвим є те, що якщо ми в експліцитному пригадуванні уна
очнимо ретенційні запаси, тобто ще свіжо усвідомлену, але вже цілком
темну низку явищ, ми через пригадування знайдемо в усіх н горизонтах 
не лише старий начерк у старих структурах очікування і здійснення, як 
вони тоді первинно були вмотивовані, а й накладений на все це відповід
но змінений начерк, який тепер указує на «зелене і вигнуте»; і це у такий 
спосіб, який характеризує неузгоджені з ним моменти старого начерку 
як незначущі. Проте, оскільки ці смислові моменти є лише моментами
єдиного и організованого у чіткій єдності сенсу, повний сенс низки явищ 
модально змінюється і водночас подвоюється. Адже старий сенс все ще 
усвідомлюється, хоча новий і перекриває його і закреслює відповідні мо
менти.

Так можна описати первинний феномен неґації, позбавлення зна
чущості або «скасування» «інакшого». Те, що було проаналізовано на 
прикладі зовнішнього сприйняття, в аналогічний спосіб стосується кож
ної (позиційної) свідомості, яка в уявленні покладає предмети, і її пред
метностей. Таким чином, неґація є не лише справою предикативного су
дження, натомість, у своєму прообразі ю на постає вже в допредикативній 
сфері рецептивного досвіду. Хоч би про який вид предметностей ішлося, 
для негації завжди запишається суттєвим накладання нового сенсу на
вже конституйований із його придушенням; і корелятивно в ноетично- 
му напрямку утворення другого охоплення, яке не реалізується поруч із 
старим, придушеним, а накладається на нього і сперечається з ним. Спе
речається віра з вірою, віра в один сенсовий зміст і модус споглядання з 
вірою в інший сенсовий зміст у його модусі споглядання.

У нашому прикладі суперечка полягає у своєрідному «скасуванні» 
антиципаційної інтенції (очікування) новою імпресією, для якого розча
рування є просто іншим виразом; причому це скасування відбувається 
після певної складової, після інших, натомість, зберігається узгодженість 
здійснення. Скасування безпосередньо стосується предметного моменту 
червоного і його антиципованого «сущого», він має характер «нічого».
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Тільки внаслідок цього у вірі сама річ закреслена як субстрат червоно
го: речі, яку «вважали» цілком червоною немає; та сама річ на тому й 
тому місці є зеленою. Після зміни, якої первинно просте і нормальне 
сприйняття зазнало завдяки закресленню, ми знову маємо сприйняття 
настільки схоже на нормальне, наскільки зміна сенсу, що відбувається 
пліч-о-пліч із закресленням, продукує сприйняття з єдиним і цілком узго
дженим сенсом, в якому ми надалі стало знаходимо здійснення інтенцій: 
з упровадженням «зеленого й вигнутого» все знов узгоджується. Проте 
відмінність від попереднього полягає в тому, що для свідомості також 
зберігається система старих сприйнятті в, яка частково перехрещується з 
новою. Ця стара система ще усвідомлюється, але з характером скасова
ної. Можна також сказати, що старий сенс визнається недійсним і його 
місце посідає інший, визнаний дійсним сенс. Все це лише інші вирази 
для негації і субституції нового здійсненного сенсу замість інтендовано-
го.

З цього, отже, випливає:
1. Неґація в первинності передбачає нормальне первинне консти

туювання предмета, яке ми позначаємо як нормальне сприйняття, нор
мальне безперешкодне здійснення інтересу сприйняття. Воно має бути
наявним, щоби його можна було модифікувати. Негація -  це модифікація 
свідомості, яка, згідно з власною сутністю, саме так виказує сама себе. 
Вона завжди є частковим закресленням на ґрунті збереженої при цьому 
впевненості віри, зрештою на грунті універсальної віри у світ.

2. Первинне конституювання предмета сприйняття здійснюється 
в інтенціях (у зовнішньому сприйнятті в апперцептивних охопленнях), 
які згідно з їхньою сутністю завжди можуть зазнати певної модифікації 
через розчарування щодо протенційної віри очікування; ця модифікація 
відбувається разом із нашаруванням спрямованих одна проти одної ін
тенцій.

Ь) Усвідомлення сумніву і можливості

Однак у допредикагивній сфері можна знайти не лише первинний 
феномен негації; так звані модальності судження, які складають ядро тра
диційної формальної логіки, також мають свій виток і засновок у подіях 
допредикативного досвіду. Не завжди має відбуватися цілковитий розрив
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нормального перебігу сприйняття, цілковите розчарування стосовно на
лежних до нього інтенцій очікування. Місце простого закреслення може 
посісти піддавання сумніву, в якому дотепер значиме сприйняття не за
креслюється. Сумнів презентує модус переходу до неґаційного скасуван
ня, який, утім, може поставати як тривалий стан. Наприклад, ми бачимо 
у вітрині образ, який ми спочатку вважали справжньою людиною, на
приклад, працівником, який там щось робить. Але потому ми починаємо 
вагатися, чи не йдеться тут просто про манекен. Якщо придивитися кра
ще, сумніву можна позбавитися; утім стан сумніву, людина чи манекен, 
може тривати певний час. При цьому два сприйняття накладаються одне 
на одне; з одного боку, триває нормальний перебіг сприйняття, з якого 
ми почали; певний час ми узгоджено й незаперечно бачимо людину, як й 
інші речі довкілля. Це нормальні, почасти здійснені, почасти нездійснені

•  • •інтенщі, яю в континуальній послідовності процесу сприйняття здійсню
ються без жодного опору, без жодного розриву. Утім потому не відбува
ється цілковитий розрив у формі однозначного розчарування, тобто кон
флікт інтенції очікування з новим явищем сприйняття із закресленням 
першої; натомість, на повний, конкретний зміст явища накладається дру
гий зміст: візуальне явище, кольоровий просторовий образ був дотепер

♦  иоточений колом інтенцій охоплення, яке надавало йому сенсу «людське 
тіло» й узагалі «людина»; тепер на нього накладається сенс «вдягнений 
манекен». У самому побаченому нічого не змінюється, спільним є на
віть набагато більше чого; в обох випадках залишаються однаково ап
перциповані одяг, волосся тощо, проте, одного разу -  плоть і кров, іншого 
разу -  пофарбоване дерево. Той самий склад даних відчуттів є спільним 
засновком двох охоплень, які накладаються одне на одне. Жодне з них під 
час сумніву не закреслюється; вони перебувають у взаємній суперечці, 
кожне має свою силу, кожне вмотивоване попереднім станом сприйнят
тя, який вимагає їх. Але вимога протистоїть вимозі, одне заперечує друге 
і зазнає заперечення з боку другого. Триває сумнів нерозв’язаного кон
флікту. Оскільки порожні горизонти конституюють предметність лише 
разом з наочним ядром, спільним для обох випадків, то потому ми ма
ємо перетворення певринного нормального сприйняття, яке в узгодже
ності конституює тільки один сенс, на подвійне сприйняття. На основі
спільного ядра змісту постають два сприйняття, що проникають одне до 
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одного. І все ж таки, власне, не два, адже конфлікт означає також певне 
взаємне придушення. Якщо посилюється одне охоплення спільного на
очного ядра, якщо воно актуалізується, то ми бачимо людину. Утім друге 
охоплення, а саме охоплення манекена, не перетворюється на ніщо; воно 
придушене, позбавлене сили. Потому на передній план вистрибує охо
плення манекена; ми бачимо манекен, а охоплення людини дезактивуєть
ся, придушується.

Таким чином, подвоєння не є насправді подвоєнням сприйнятгів, 
хоча основний характер сприйняття, усвідомлення вгіленості, наявний 
в обох випадках. Якщо апперцепція людини перетворюється на аппер
цепцію манекену, то спочатку втілена людина, а потому манекен. Проте
насправді жоден із двох не вплении так, як людина на початку сумніву. 
Очевидно, модус свідомості змінився, хоча предметний сенс і його спосіб 
поставання, як і раніше, має модус вгіленості. Утім модус віри або буття 
суттєво змінився; спосіб, у який усвідомлюється те, що тілесно постало, 
став іншим. Замість нормального, однозначного і водночас узгодженого 
перебігу сприйняття просто усвідомленого тепер ю но усвідомлене як 
проблематичне, сумнівне, суперечливе: заперечене іншим, тілесно да
ним іншої фази сприйняття, у конфлікті з цим іншим.

Це можна висловити й так: свідомість, яка первинно, тілесно робить
усвідомленим, має не лише модус утіленості, який відрізняє 11 від усу- 
часнювальної (veIgegenwaгtigenden) свідомості й порожньої свідомості, 
які той самий предметний сенс роблять усвідомленим не у вгіленості, 
а також змінений модус буття або значимості. Первинне, нормальне
сприйняття має прамодус сущого, просто значимого; це просто наївна 
впевненість; предмет явища постає в незаперечній і непохитній упевне
ності. Незаперечність вказує на можливі заперечення або навіть розри
ви, а саме на такі, як щойно описані, через які у подвоєнні відбувається 
зміна модусу значимості. У сумніві обидві вгіленості, що перебувають у 
конфлікті, мають однаковий «проблематичний» модус значимості, кожне 
проблематичне і є запереченим, запереченим іншим.

Однак усе це стосується не тільки актуального стану сприйняття в 
тепер-фазі, натомість, так само, як у неґації, і тут конфлікт суттєво впли
ває на вже завершені фази. І в них однозначна свідомість розпадається 
на багатозначну, тобто перетворення на двозначність з його апперцеп-
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тивним зсувом втручається до ретенційної свідомості. Якщо потому ми
усучаснюємо ланцюг сприинятпв, який передував сумніву, то він уже не 
постає, як інший спогад, в його однозначності, а зазнає того ж самого по
двоєння; усюди на апперцепцію людини накладається апперцепція мане
кена Те саме стосується пригадування. Через зворотне випромінювання 
в ретенцію і через це в експлікаційне пригадування модалізація відбу
вається й у ньому. Звичайно, при цьому ми тримаємо перед очима лише 
відрізки минулого д ля того ж  самого, що зараз триває як тілесно сучасне. 
Якщо нормальне пригадування через те, що є репродукцією нормального 
сприйняття, робить репродуковане усвідомленим у нормальному модусі 
значимості як напевне суще, позначене двозначністю через це зворотне 
випромінювання пригадування пропонує змінений модус значимості, а 
саме модус «проблематичного», проблематичним виявляється те, чим 
ю но було, людиною чи манекеном.

І цей випадок двозначності, як і неґація, містить перешкоду перебігу 
здійснення тенденційного інтересу сприйняття. Хоча перешкода тенден
ції сприйняття не має тут форми повного розчарування, як у неґації, утім
тут також не відбувається узгоджене задоволення і здійснення належних

•  •

до сприймання інтенцій очікування. їхній перебіг і задоволення інтер
есу зашкоджені в такий спосіб, що афіковане Я не сягає простої впев
неності, юно, натомість, так би мовити, коливається між схильностями 
до віри й у разі сумніву не в змозі обрати щось одне. Воно коливається 
між охопленнями «людина» або «манекен». Належні до сприйняття ін- 
тенції очікування накреслюють не однозначний, а двозначний начерк. Це 
призводить до конфлікту свідомості між схильностями віри до кожної зі 
сторін. А саме якщо Я акіуалізує для себе спочатку мотивації охоплення 
«людини», ю но підкоряється узгодженій вимозі, що випливає з цього. 
Якщо ю но нібито винятково від дається цьому й виключає все, що гово
рить за «манекен», ю но переживає силу тяжіння, схильність до впевне
ності. Утім те ж саме відбувається в актуалізації протилежних інтенцій.

Так нормальний Я-акг сприйняття з його простою вірою-впененіспо 
модально перетворюються на акти, які ми називаємо припущеннями віри. 
З огляду на ноематичну сторону, на усвідомлені предмети, ми говоримо
також про припущення буття. Це означає, від предмета йде афектація, що 
Я припускає його сущим і так сущим, як і його ворожого партнера. Це
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припущене ми називаємо також (розглянуте без зв’язку з Я) можливим; 
поняття можливості походить із цього конфлікту схильностей до віри, 
корелятивно припущень буття. Можливе буття, можливість — це, отже, 
феномен, що так само, як і нетація, постає вже в допредикативній сфері і 
має там свій первинний виток. У цьому разі це проблематичні можливос
ті, які конфліктують одна з одною. Ми можемо також назвати їх такими, 
що викликають питання. Адже інтенція вибору одного з припущених 
членів сумніву, яка виникає в сумніві, називається інтенцією запитуван
ня. Лише там, де йдеться про припущення і протилежні припущення, за 
які і проти яких щось говорить, можна говорити про проблематичне за
питування. Утім означальним виразом можливості такого ґатунку є при
пущена можливість.

Лише в разі таких можливостей, за які щось говорить, може також
•ітися про ймовірність: для однієї з двох сторін через загальне становище 

сприйняття схильність до віри або припущення буття може бути біль
шими, для іншої меншими: «ймовірно, що це людина». Більше говорить 
за можливість того, що це людина. Таким чином, імовірність позначає 
вагу, якої набуває припущення буття. Припустиме є більш-менш при
пустимим, це стосується також порівняння всіх можливо багатоманітних 
проблематичних можливостей, які належать до одного конфлікту і син
тетично поєднані ним: адже навіть конфлікт, розкіл свідомості в обопіль

•  V*ній перешкоді створює єдність; ноематично -  це єдність протилежного, 
пов’язаних через це одна з одною можливостей.

с) Проблематична можливість і відкрита можливість

Своєрідність проблематичної можливості, що походить зі стану 
сумніву, постає ще чіткіше, якщо порівняти її з можливістю іншого ґа
тунку, яку ми позначаємо як відкриту можливість і яка походить зі струк
тури перебігу досвіду, а саме безперешкодного, безперервного перебігу 
сприйняття. Звісно, інтенційно накреслене в апперцептивному горизонті 
сприйняття є не можливим, а певним. Утім такі начерки завжди містять 
можливості, навіть велику кількість різноманітних можливостей. Начерк 
невидимого боку в сприйнятті переднього боку речі, є невизначено за
гальним. Ця загальність є ноетичним характером свідомості, яка вказує 
на порожнє, і, корелятивно для накресленого, характером предметного
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сенсу. Наприклад, колір зворотного боку речі не накреслений як цілком 
визначений колір, якщо річ ще невідома для нас і ми ще не бачили її з 
іншою боку; «певний колір» все ж таки накреслений і, мабуть, навіть 
більше. Якщо передній бік має певну форму, то й для зворотного боку 
ми очікуємо ту саму форму; якщо це рівномірний колір із плямами, то, 
мабуть, плями є і на зворотному боці. Проте невизначеність залишається 
і тут. Це вказування, як і решта інтенцій у нормальному сприйнятті, мас
модус наївної впевненості; утім воно має цей модус саме щодо того, що 
ю но робить усвідомленим, і в тому сенсі, в якому юно робить це усві
домленим. Певним є «якийсь колір узагалі» або «якийсь колір з плямами 
взагалі» тощо, тобто невизначена загальність.

Звичайно, це використання поняття загальності є тут лише допоміж
ним, непрямим описом, який указує на самі феномени. Адже тут ідеться 
не про логічні поняття, про класифікаційну або генеральну загальність, 
а радше просто про те попереднє розуміння сприйняття, яким юно є зі 
своїм модусом усвідомленосгі невизначеності.

До загальної сутності кожної порожньої інтенції, а отже також та
кого невизначеного передглумачення належить можливість експлікації 
у вигляді усучаснення. Завдяки тому, що ми уявляємо, як ми обходимо 
навколо предмета, ми можемо здійснити унаочнювальне усучаснення 
невидимого. Якщо ми це зробимо, постануть споглядання цілком визна
чених кольорів. Утім, вочевидь, ми можемо вільно варіювати ці кольори 
в рамцях невизначеності. Це означає: якщо ми спрямовані суто на просте 
унаочнення, тобто на квазі-здійснення сприйняття через усучаснювальні 
низки сприйнятгів, то хоча відповідно до цього постане конкретне спо
глядання певного кольору, утім це певне не було накреслене, а отже, і 
не вимагалося: усучаснене є тут достовірним, а саме як зворотний бік, 
проте саме в усвідомленні невизначеності. Якщо постануть інші усучас
нювальні споглядання інших кольорів, то достовірність так само мало 
пошириться й на них; для жодного з них нічого не вирішено заздалегідь, 
жоден не є обов’язковим.

Це стосується передусучаснювального споглядання дотепер ще 
невидимого. Якщо ми порівняємо його з помилками справжнього здій
снення у справжньому перебігу сприйняття, то в ньому явище кольору, 
яке здійснює невизначений начерк, у самому собі схарактеризоване як
70



вірогідне. Тут відбувається, і причому із вірогідністю, розрізнювальне 
визначення і разом із ним збагачення пізнання. Нові відрізки сприйняття 
приносять у своєму образі вірогідності невизначене загальне, яке було 
накреслене, у більш визначеній конкретизації, яка охоплена єдністю ві
рогідності сприйняття і здійснює начерк, очікування. Здійснення водно
час є приростом пізнання. Проте це не так в ілюстративному усучаснен- 
ні; будь-який інший колір так само добре пасує до того, що постає. Усу- 
часнення лише настільки має модус вірогідності, наскільки воно попри 
певні кольори, що постають у ньому, зберігає стосовно них свій модус 
невизначеності. Тільки через це воно відрізняється від конкретного при
гадування, яке ми мали б, якщо після дійсного сприйняття зворотного 
боку знов усучаснювали би його.

Зрозуміло, що кожне просто унаочнювальне усучаснення до 
справжнього пізнання стосовно квазі-визначеного змісту мусить мати 
модалізований характер упевненості. Утім ця невпевненість позначена 
тим, що випадково даний у ній колір є саме випадковим, замість якого 
може постати не що завгодно, а лише якийсь інший колір. Іншими сло
вами, загальна невизначеність має обсяг вільної варіативності; те, що до 
нього потрапляє, охоплене implicite в однаковий спосіб і все ж таки не 
вмотивоване й не накреслене позитивно. Все це — елементи відкритого 
обсяту більш точних визначень, які можуть пристосуватися до рамців, 
але в решті залишаються цілком невизначеними. У цьому й полягає по
няття відкритої можливості. Вона позначає вид можливості, що є ціл
ком відмінним від проблематичної можливості, оскільки свідомість, яка 
модалізує, в цих випадках має абсолютно різні витоки. У проблематич
ній можливості постають умотивовані станом сприйняття схильності до 
віри, які конфліктують одна з одною. Це можливість, за яку щось гово
рить і яка, відповідно, має певну вагу. У відкритій можливості взагалі не 
йдеться про якусь вагу. Тут ідеться не про альтернативи, а про однакову 
відкритість можливих розрізнень у рамцях загальності. Модалізація по
лягає тут у тім, що невизначено загальна інтенція, яка сама має модус до
стовірності, у певний спосіб несе сама в собі розшарування своєї досто
вірності implicite стосовно всіх можливих розрізнень. Якщо, наприклад, 
у невизначеній загальності із достовірністю вимагається заплямована 
кольоровість, то здійснення обмежено саме «будь-якою» кольоровістю з
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«як завгодно» сформованими плямами; а кожне розрізнення такого типу 
відповідатиме вимозі в однаковий спосіб.

Таким чином, з прамодусу просто наївної впевненості можна визна
чити замкнену й чітко обмежену групу модальносгей через те, що вони е 
модалізаціями завдяки конфлікту, а саме конфлікту первинно простої ви
моги з протилежними вимогами. До цього кола належить проблематич
на свідомість із її проблематичними можливостями. Відповідно до цього 
слід чітко розрізняти модальність через конфлікт і модальність відкрито
го розрізнення. Обидві створюють поняття модальності віри або буття. 
Модалізація протистоїть тут достеменності віри або буття.

(і) Подвійний сенс мови про модалізацію
Утім про модалізацію можна говорити і в іншому сенсі. Це стає зро

зумілим через повторне споглядання сумнівного феномену. До сутності 
сумніву належить можливість розв’язання і можливого активного рішен
ня. Сам сумнів, на противагу невирішеності, є усвідомленням нерішучої 
свідомості. У царині сприйняття форма ухвалення рішення (як найпер- 
винніша форма рішення) полягає у тім, що в переході до нових явищ (або 
в чомусь на кшталт інсценування відповідних кінестетичних перебігів) 
до одного з порожніх горизонтів, що перебувають у конфлікті, додається 
відповідна, очікувана повнота. Змінені або цілком нові дані відчуттів, що 
постають, вимагають у наявному інтенційному стані таких схоплень, що 
так доповнюють комплекси інтенцій, які залишаються не закресленими, 
що д жерело конфліюу згасає, а те, що особливо мотивує сумнів, скасовує 
сила нової імпресії. Ми наближаємося до цього, ми, мабуть, навіть тор
каємося цього, і щойно сумнівна інтенція дерева (замість людського тіла) 
дістає перевагу достовірності. Вона дістає її через узгоджений перехід 
до нових явищ, які не узгоджуються із незаповненими горизонтами охо
плення людини й заперечують їх своєю сповнювальною міццю впгіленос- 
ті. Таким чином, у цьому рішенні відбувається заперечення однієї зі сто
рін, а саме сторони сумнівно модалізованого охоплення людини, яке ске
ровує надалі первинне сприйняття. У протилежному випадку воно було 
би підтвердженим або, що є тим самим, було би затверджене первинне 
сприйняття, яке потому стало сумнівним. Утілене явище набуло би тоді 
модального характеру значимості «так», «насправді». Певною мірою,
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отже, навіть підтверджувапьне Так, як і Ні, хоча воно і дає вірогідність 
віри та буття, є модифікацією цілком первинного, цілком не модифіко
ваного прамодусу певного значення, в якому однозначно і цілком безсу
перечно здійснюється конституювання предмета сприйняття. Так мова 
про «модалізацію» стає двозначною. З одного боку, можна маги на увазі 
кожну зміну модусу значення стосовно первинної, так званої наївної ві
рогідності, який не руйнується роздвоєнням, тобто сумнівом. З другого 
боку, можна маги на увазі зміну модусу значення вірогідності, через яку 
вона припиняє бути вірогідністю (модалізація можливості, ймовірності 
тощо у вищеназваному сенсі). Прамодус -  це вірогідність, але у формі 
простої вірогідності. Через ухвалення в подоланні сумніву позитивного 
або негативного рішення ми відтворюємо вірогідність. «Насправді» дій
сне або недійсне знову стає вірогідним. І все ж таки свідомість змінилася. 
Перехід від сумніву до рішення надає свідомості характеру рішучості, а 
її ноематичному сенсу відповідного характеру, який виражено у «так», 
«дійсно», «справді так» і схожих мовних зворотах.

Якщо ми говоримо про рішення у власному сенсі, ми вже виходимо 
зі сфери рецептивності до царини спонтанних висловів Я. У рецептив
ному сприйнятті йдеться, натомість, тільки про пасивний перебіг синтез, 
які узгоджено зберігаються чи руйнуються в конфлікті або в подоланні 
вагання щодо охоплення ведуть до узгодженості й відсутності «сумні
ву». Усі ці феномени на вищому ступені є приводом для створення мо- 
дальностей судження у звичайному сенсі, модалізованих предикативних 
суджень. Це слід буде розглянути пізніше. Вчення про модальності су
дження висить у повітрі, якщо його розробляти лише з огляду на пред
икативне судження, як це відбувається у традиції, коли походження всіх

І  •  •  » * *  «  и  1  *  Г Т П  _цих феноменів модалізаци не шукають у допредикативнш сфері. Іут ми 
схоплюємо модалізації як перешкоди в розгортанні первинного інтересу 
сприйняття. У такому проясненні походження виявляється, що проста 
достеменність віри є праформою і що решта феноменів, такі як негація,
усвідомлення можливості, відтворення вірогр через підтвердження
або заперечення вникають лише через модалізацію цієї праформи й не
мають однакової

Від зашкодженої реалізації інтересу сприйняття такого гатунку, 
тобто перешкоди як модалізації, слід відрізняти вищезгадану перешко-
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ду тенденції як припинення перебігу сприйняття незалежно від того, зу
мовлене це припинення способом даності предмета (зникнення з поля 
сприйняття, перекривання тощо), чи придушенням інтересу до ще й досі 
даного у сприйнятті з боку іншого сильнішого інтересу. Обидва види пе
решкод можуть діяти разом і взаємно зумовлювати один одного. Припи
нення перебігу сприйняття може мати наслідком неспростовний сумнів, 
зворотну модалізацію вже побаченого предмета, або модалізація може 
мотивувати припинення, послаблення інтересу до предмета, який став 
безсумнівним щодо своїх властивостей або виявився таким, а не іншим 
(наприклад, манекеном замість людини).
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Розділ II

ПРОСТЕ ОХОПЛЕННЯ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ

§ 22. Ступені споглядального сприйняття
як тема подальших аналіз

Обмежмося надалі способами безперешкодного перебігу сприйнят
тя, тобто сприйняттями, у яких не відбувається ані модалізація, ані пере
шкоджання через припинення перебігу. Тут також є дії різних ступенів, 
деякі з них уже поставали в аналізі модалізацій, утім, не були виразно 
названі. Якщо взагалі постає модалізація описаного нами ґатунку, не
впевненість щодо так-або-так-бупя предмета, то це вже передбачає при
наймні певний відрізок безперешкодного перебігу споглядання предме
та. Окремі його моменти і властивості мають бути скасовані; вони мають 
пробудити очікування стосовно його інших властивостей (наприклад, ще 
невидимого зворотного боку), які потому не здійснюються і ведуть до 
модалізації «не так, а інакше». Одне слово, модалізація передбачає певну 
експлікацію предмета сприйняття. А її зазвичай уже вимагає тенденція 
інтересу сприйняття. Зазвичай активне охоплення предмета відразу стає 
спогляданням; Я, спрямоване на засвоєння знання, тяжіє до проникнен
ня у предмет, до споглядання його не лише з усіх боків, а також в дета
лях, тобто експліцитно. Звісно, воно не має відразу приходити до цього. 
Шлях до такої експлікації може бути перегородженим, а прагнення за
знати перешкод. Якщо ми, наприклад, цікавимося візуальним предметом 
у непрямому полі огляду, то він може постати так нечітко, що спочатку 
ми в ньому нічого не зможемо розрізнити; йому бракуватиме виокрем- 
леностей. У зміні погляду можуть також змінюватися способи поставан
ня, утім, при цьому може залишатися незмінним те, що в континуальній 
синтетичній ідентифікації «цей» предмет поставатиме без виокремлення 
внутрішніх відмінностей і не уможливлюватиме жодного нового пізна
вання. Взагалі, за нормально сприятливих умов досвіду, все, звісно, від
бувається інакше; відразу починається експлікація, яка задовольняє ін
терес. Проте навіть якщо немає перешкод, експлікаційне втручання до 
предмета може не відбутися відразу, якщо ми насамперед націлені на за-
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гальне охоплення й у певному сенсі на загальне споглядання предмета, 
який пропонує себе як єдність у змінних способах поставання. Спочатку 
він пропонує себе в несприятливих способах поставання далечини, ми 
наближаємо його через їх зміну у формі відповідного перебігу наших кі- 
нестез, суб’єктивний плин яких зумовлює зміни поставання. Хоча при 
цьому зазвичай відбуваються багатоманітні й із наближенням дедалі ба
гатші виокремлення, виокремлене нав’язується й, нехай і поверхово, схо
плюється; однак Я не має віддаватися тенденціям охоплення, ю но зали
шається у стані просто-цілісного споглядання предмета, у континуальній 
синтетичній зміні явищ ю но залишається спрямованим тільки на цілість 
ідентичності цієї континуальної синтези. Ми можемо, отже, розрізнити 
такі ступені споглядального сприйняття предмета і здобути через це до
роговказ для подальшої аналізи:

1. Споглядання до будь-якої експлікації, споглядання, яке 
спрямоване на предмет «в цілому». Це просте схоплення і 
споглядання є найнижчим ступенем нижчої об’єктивувальної 
діяльності, найнижчим ступенем безперешкодного здійснення 
інтересу сприйняття.

2. Вищим ступенем задоволення інтересу є властиве, екеплікаційне 
споглядання предмета. Вже перше схоплення і спочатку просте 
споглядання мають свої горизонти, які збуджуються відразу, 
і насамперед внутрішній горизонт (див. до цього вище § 8). 
Предмет від самого початку наявний як відомий; він як предмет 
належить до вже в певний спосіб відомого, визначеного, нехай 
і в нечіткій загальності, типу. Його вигляд збуджує протенційні 
очікування стосовно його так-бутгя, ще невидимого зворотного 
боку тощо, взагалі стосовно тих властивостей, які виявить 
ближче споглядання. Якщо тепер споглядання переходить до 
експлікації, інтерес спрямовують збуджені очікування; він і тут
сконцентрований на цьому виокремленому предметі і прагне 
прояснити, чим він «є», які внутрішні визначення містить, прагне 
проникнути до його змісту, схопити його частини і моменти,
проникнути і до них и витлумачити їх -  все це в рамцях сталої 
синтетичної єдності «на підставі» єдності загального явища і
загального схоплення предмета. Експлікація спрямування
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інтересу сприйняття на внутрішній горизонт предмета. У разі 
безперешкодного здійснення інтересу при цьому здійснюються 
протенційні очікування, предметзі своїми властивостями виявляє 
себе як такий, яким він був антиципований, але антициповане 
перетворюється тепер на оригінальну даність; відбувається 
ближче визначення, можливо, часткова коректура, або -  у разі 
перешкоди -  розчарування очікувань, часткова модалізація.

3. На наступному ступені сприйняття інтерес не задовольняється 
експлікаційним уходженням до внутрішнього горизонту 
предмета, а розглядає предмет сприйняття у зв’язку з 
тематизованими співприсутніми в зовнішньому горизонті 
предметами, які постають і афікують свідомість разом із 
ним. При цьому на противагу його внутрішнім визначенням 
виникають експлікати, релятивні визначення, які тлумачать, чим 
він є у зв’язку з іншими предметами: олівець лежить поруч із 
чорнильницею, він довший за ручку тощо. У цих релятивних 
визначеннях інтерес сприйняття не поширюється рівномірно 
на множину розташованих у полі сприйняття предметів, він 
залишається, натомість, сконцентрованим на одному з них; інші 
залучаються лише настільки, наскільки через їхні зв’язки з ним 
його можна ближче визначити. Таким чином, це виникнення 
зовнішніх, релятивних визначень залежить від співданості інших 
предметів у зовнішньому горизонті сприйняття, у теперішньому 
полі, і від їхніх появ і зникнень, внутрішні визначення, 
натомість, залишаються незалежними від цих змін у довкіллі, у 
множинності співафікацій.

§ 23. Просте схоплення і споглядання

а) Сприйняття як іманентно-часова єдність.
Ще-утримання як пасивність в активності схоплення

Кожен із цих ступенів споглядального сприйняття потребує аналі
зи. Зупинімося спочатку на простому схопленні. Попри простоту, воно 
в жодному разі не є простим даним; воно виказує розмаїття структур, у 
яких воно конституює саме себе як іманентно-часову єдність. Хоча тут
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не варто розглядати проблему конституювання часу — найелементарні
шого в побудові конститутивної систематики -  в її повному обсязі (див. 
«Вступ», § 14), утім її слід взяти до уваги, оскільки необхідно схопити

•мвиток відмінності простого охоплення від експлікації.
Звичайним прикладом простою охоплення слугує слухання тону, 

що стало звучить. Він є континуально таким самим і залишається таким 
(за силою і висотою) у часовому перебігу й континуальній зміні фаз сво
го звучання. Він звучить в окремих фазах; вони є способами поставан
ня такого часового предмета, як тон, який триває у часі й тривання його 
континуально поширюється з кожним моментом. Він постає в образі 
конкретної теперішності з Тепер-пунктом, горизонтом континуального 
минулого, з одного боку, і майбутнього, з другого. Цей феномен тепе
рішності перебуває у сталому первинному потоці, в якому Тепер завжди 
перетворюється на нове Тепер у відповідній зміні горизонтів минулого і 
майбутнього. При цьому тон зазвичай даний також як просторово лока
лізований, схоплений як такий, що звучить у просторовій далечині або 
близькості -  визначення, які пов’язані з просторовим нульовим пунктом, 
нашим власним тілом, щодо якого зорієнтовані будь-які Тут і Там. У та
кий спосіб тон пасивно передданий як єдність тривання.

Якщо ж відбувається перехід до активного (рецептивного) охоплен
ня тону, що звучить, то саме охоплення стає континуально тривалим -  
тривалим «упродовж» звучання тону, тобто сприймання. Як таке, що 
відповідно виходить із самого себе в певному Тепер-пункті, охоплення 
спрямоване на тон, який у своєму живому триванні сам відповідно зву
чить тепер. Проте погляд охоплення не спрямований на фазу, яка звучить 
тепер, немовби тон є тим тоном, який схоплюється, лише в цьому момен
тальному Тепер. Вихоплення й перетворення на предмет такого Тепер, 
такої фази тривання як моменту є радше справою іншого охоплення. У 
охопленні тону, що триває, коротко кажучи -  «цього тону», ми спрямо
вані не на моментальне теперішнє (фазу, що звучить тепер), яке, утім, 
континуально змінюється, а через нього в його змінах на тон як єдність, 
що її презентовано відповідно до власної сутності в цих змінах, у цьому 
потоці явищ. Точніше кажучи, діяльність охоплення так спрямована на 
живий теперішній тон, який континуально триває в теперішньому, що 
первинний промінь охоплення Я проходить крізь центральний момент
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первинного Тепер (до моменту тону, який постає у цій формі); а саме до 
Тепер у його континуальному патоці переходів від Тепер до нового Те
пер, а через це до завжди нового, яке постає в потоці первинних момен
тів. Жодне Тепер не залишається первинним Тепер, кожне стає Щойно- 
минулим, а воно -  минулим минулого тощо; а відповідний момент у кон- 
тинуальності цих змін явищ у пасивному самоперекриванні залишається 
континуально активно схопленим як той самий. Так модифіційна діяль
ність Ще-у-схопленні стало проходить крізь приєднаний до живого Те
пер континуу м минулих. Ця модифікаційна діяльність разом із первинно 
новою є пливкою єдністю діяльності в самоперекриванні в цьому потоці. 
Аналогічне стосується, звичайно, й потоку горизонту майбутнього, який 
постає протенцІйно. Він лише перебігає не в ще у охопленні, а контину
ально в антиципаційному передсхопленні, хоча й водночас під впливом 
цього «Ще-у-схопленні».

Ми бачимо, отже, що діяльність охоплення тону (який конкретно 
триває) має складну побудову на підставі закономірності конституюван
ня живої тривалості, яке відбувається до будь-якої активності у власній 
пасивності. Ця побудова належить до сутнісної структури діяльності, 
розглянутої як чиста активність. Вона є континуально пливкою діяль
ністю, континуальним потоком первинної активності разом із конти
нуально модифікованою, горизонтною діяльністю, яка має характер 
Ще-утримування-у-схопленні, а з боку майбутнього -  характер інакше 
модифікованої діяльності передсхоплення, а отже, знову не первинної, 
а як такої, що додасться як сгіівпослідовнісгь (Mitfolge). Поки взагалі 
відбувається й a priori має відбуватися активне схоплювання тону, ця ді
яльність перебуває в неподільній єдності й у сталому континуальному 
самоперекриванні, або -  точніше кажучи -  джерелом акту Я є Я. Про
те тут слід розрізняти властивий активний промінь, який континуально 
випромінює, і застиглу пасивну закономірність, яка, втім, і є закономір
ністю самої діяльності. Пліч-о-пліч з активним охопленням іде сутнісно 
належна до нього модифікована діяльність у подвійному напрямку та 
модифікаційній формі. Відповідно до цього існує не лише пасивність до 
активності як пасивність первинно конститутивного, але тільки докон- 
ститутивного часового потоку, а також накладена на це, власне упред- 
метнювапьна пасивність, яка тематизує або спів-тематизує предмети;
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пасивність, яка належить до акту не як підґрунтя, а як акт, акт пасивності 
всередині активності.

Це показує, що розрізнення активності й пасивності не є застиглим, 
що при цьому йдеться не про назавжди чітко визначенні терміни, а про 
засіб опису й контрастування, сенс яких має бути заново створеним у 
кожному окремому випадку з огляду на конкретну ситуацію аналізи -  за
уваження, яке стосується всіх описів інтенційних феноменів.

Те, що тут було показано на простішому прикладі, стосується, звіс
но, кожного простого схоплювання предмета, який триває в часі (зі змі
нами або без змін, у спокої або в русі). Лише на основі цього пасивно- 
активного утримання-у-схопленні він може бути схоплений у простому 
сприйнятті як предмет, що триває, як такий, що існує не тільки зараз, а 
також як такий, що щойно був і буде у наступному Тепер. Утім цього 
першого опису утримання-у-схопленні недостатньо. Лише на контрасті 
з іншими феноменами, які легко з ним сплутати, можна буде чітко поба
чити його своєрідність.

Ь) Різні способи утримання-у-схопленні і його відмінність від регентш

Утримання-у-схопленні також може відбуватися, коли Я послідовно 
звертається до декількох предметів, які не мають між собою нічого спіль
ного й кожен із яких збуджує інтерес до себе самого, але у такий спосіб, 
що ці інтереси залишаються непов’язаними. Якщо вони постають у єд
ності теперішнього свідомості як збудники, і Я спочатку бере до уваги 
один із них, то ю но може також заразом у протенційному передсхопленні 
бути зверненим до іншого; якщо ю но потому бере до уваги цей другий, 
то хоча перший не є вже більше об’єктом первинного охоплення, утім це 
не означає, що він має зовсім зникнути. Він ще схоплений, тобто після 
звернення до іншого він перебуває не просто в суто пасивному ретенцій- 
ному зануренні у тло свідомості, натомість Я у модифікований спосіб ше 
активно на нього спрямоване. Це «ще-у-схопленні» слід відрізнити від 
вище згаданого, в якому модифікована активність перекривалася первин
ним охопленням предмета. Таке перекривання тут, звісно, не відбуваєть
ся, хоча на підставі синтетичного охоплення обох предметів відбувається 
певний зсув. Це слід буде ще розглянути (див. § 24, Ь).

У цих способах ще-схоплення можливі й інші ускладнення, про які
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тут слід коротко згадати. Якщо Я звертається до нового предмета, поки 
перший ще залишається у охопленні, то це може відбуватися або у такий 
спосіб, що перший ще триває, ще є даним у тривалості, або так, що він 
сам уже не даний первинно (що тон, наприклад, вже не звучить, або -  
якщо йдеться про візуальний предмет -  що він зник із поля огляду), втім, 
у своєму ретенційному відлунні зберігається у охопленні впродовж звер
нення до нового предмета. Таким чином, утримання-у-схопленні може 
бути імпресійним, утриманням-у-схопленні впродовж даності предмета, 
яка триває, або не-імпресійним, таким, що зберігається після припинен
ня первинної даності предмета.

До першого, окрім розглянутого в пункті а), що є конститутивним 
для активного охоплення предмета, що триває, належить також згаданий 
випадок утримання-у-схопленні предмета, який триває при зверненні до 
нового предмета.

Так само в обох випадках можливе не-імпресійне утримування-у- 
схопленні: з одного боку, вже не даний предмет може бути утриманим 
у охопленні у зверненні до нового предмета, з другого -  Я може після 
припинення даності предмета залишатися звернутим до нього в його ре
тенційному відлунні. Тоді стосовно предметного сенсу відбувається син
тетичне перехрещення активного схоплювання в регенті и утриманням- 
ще-у-схопленні його імпресійно даної до того тривалості. Це той самий 
звук, «який я щойно чув» і який я ще й досі беру до уваги, хоча він уже й 
відлунав, а саме з наміром зрозуміти, «що це міг бути за тон».

З цього опису випливає, що утримання-у-схопленні як модифікова
ну активність, як пасивність в активності слід відрізняти від утримання 
ретенції, від так званого «свіжого» спогаду. Він є інтенційною модифіка
цією в межах чистої пасивності; він відбувається згідно з абсолютно жор
сткою закономірністю без будь-якої участі випромінювальної з Я-центру 
активності. Він належить до закономірності первинного конституювання

.:24іманентної часовості , в якій кожне імпресіине усвідомлення первинно
го моменту Тепер стало перетворюється на щойно-усвідомлене в модусі 
Так-само (Тепер, що так само відбулося). Ця ретенція сама підлягає ретен-

24 Див. до цього: Husserl Е. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren 
Zeitbewusstseins// Jahrbuch fbr Philosophie und ріідпот. Forschung, Bd. IX, 1928 (за ре
дакцією M. Heidegger).
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ційній модифікації і так далі. Виявляється, що усвідомлення конкретного 
теперішнього містить усвідомлення ретенційного відтинку минулого і те, 
що шли конкретне теперішнє добігає кінця, до нього має приєднуватися 
конкретне, плинне, ретенційне минуле. Так само і прийдешнього стосу
ється те, що до кожного переживання, яке постає в потоці переживань, 
належить горизонт первинного, нехай і цілком порожнього очікування, 
спочатку суто пасивного очікування (протенції). До усвідомлення кон
кретного теперішнього належить, отже, не лише регенційний відтинок 
минулого, а також протенційне, нехай і цілком порожнє, майбутнє.

Ця закономірність стосується всіх феноменологічних даностей, як 
суто пасивних, так і Я-актів, що вони постають у потоці свідомості. Кож
ний Я-акт, наприклад акт простого охоплення предмета, також виникає 
в часовому полі як темпорапьно конституйоване дане. У цьому модусі 
первинно посталого, в одному Тепер-моменті або в континуальній послі
довності Тепер-моменгів, у кожній своїй фазі він підлягає закономірності
ретенції і протенції -  навіть тоді, шли Я випускає предмет із власного 
активного охоплення. У цьому випадку відбувається модифікація пер
винної активності в сенсі суто пасивного ретенційного утримання. На 
противагу цьому в утриманні-у-схопленні первинна активність хоча і є 
модифікованою, проте не у формі ретенції; ретенційно завершена фаза 
залишається радше насправді дієвою, хоча й модифікованою складовою 
в конкретності реального акту. Лише як така складова ретенція «ще» є 
справжньою активністю в модусі Ще. Так само через припинення акту, 
незважаючи на продовження дії пасивної закономірності протенції, гори
зонт майбутнього втрачає характер активно антиципованого, протенція 
вже не є справжньою активністю в модусі передсхоплення.

Якщо, з другого боку, розглянути утримання-ще-у-схопленні в його 
різних формах, то воно вже через те відрізнятиметься від феноменів ре
тенції, що воно, як було показано, може стосуватися як імпресійно, так 
і ретенційно усвідомлених предметностей, а також узагалі предметнос
тей у будь-якому можливому модусі свідомості — а саме як модифіко
вана стосовно них форма активності. Якщо їх позбавити активності, Я 
повністю відвертає від них «увагу», а отже, вже не схоплює їх, утім вони 
залишаються в полі свідомості як імпресії або ретенції, або усвідомле
ними у будь-який інший спосіб, і надалі афікуюгь свідомість через свою
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виокремленість. Однак тоді вони дані в чистій пасивності й підкорені у
м  •

своїх інтенціиних змінах виключно її законам.

§ 24. Експлікаційне споглядання й експлікаційна синтеза

а) Експлікаційна синтеза як місце виникнення категорій «субстрат» і
♦ ♦«визначення» і завдання їх аналізи

Перейдімо тепер до наступного ступеня об’єкгивувапьної діяльнос
ті, а саме до експлікаційного споглядання. Попередньо його вже було сха
рактеризовано як спрямування інтересу сприйняття на внутрішній гори
зонт предмета, який збуджується разом із його даністю. Це означає, що 
у разі безперешкодного здійснення інтересу сприйняття Я вже не може 
більше залишатися у простому спогляданні та охопленні; тенденція спо
глядання радше відразу розгортається далі. Споглядання, яке перебігає 
континуально й лінійно, стало би простим витріщанням, якщо воно не 
перетворювалося б на низку окремих схоплень, окремих актів, на вну
трішньо пов’язані, але дискретні кроки, які створюють політетичну єд
ність, яка поєднує окремі тези. Окремі, спрямовані на деталі предмета 
охоплення шикуються в низку. Предмет, а саме кожний предмет, має свої

і, свої внутрішні визначення. Феноменологічно це означає, що 
кожний узагалі мислимий предмет як предмет можливого досвіду має 
свої суб’єктивні модуси способу даності: він може виникати з темного 
тла свідомості, звідти афікувати Я й зумовлювати його уважне охоплен
ня. При цьому в нього є відмінності його поставання у «близькості» та 
«на відстані», його спосіб наближення, дедалі більшого виокремлення 
певних моментів, яке зумовлюють особливі афікації та особливі звернен
ня. Наприклад, спочатку в очі впадає колір його поверхні в цілому, його 
форма, потому певна виокремлена частина предмета, скажімо дах бу
динку, після цього особливі властивості цієї частини, колір, форма тощо. 
І відповідно до способу даності предмета більш-менш чітко визначені 
очікування, які збуджені разом із цим і пов’язані з властивостями, які він 
викаже. Предмет від самого початку наявний як відомий; як предмет він 
уже якось відомий, належний до більш-менш чітко визначеного типу. Че
рез це напрямок очікувань накреслений стосовно того, що за умов ближ
чого розгляду він викаже як свої властивості.
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Спочатку ми не беремо до уваги те, що кожний крок первинно спо
глядальної експлікації відбувається вже у цьому відомому горизонті і є не 
просто приведенням-до-даності чогось цілком нового, а лише ближчим 
визначенням і корекцією антиципацій, і намагаємося встановити загаль
ну сутність, яка відрізняє процес експлікації від простого споглядання. 
Лише потому слід розглянути різні способи здійснення експлікації, які є 
можливими з огляду на цілковиту конкретність усвідомлення горизонту, 
яке завжди вже містить цю експлікацію, -  способи здійснення, які, утім, 
надають усім іншим їхню основну структуру.

Якщо ми візьмемо предмет $ і внутрішні визначення а, (3..., то 
зумовлений інтересом до 8 процес не просто дасть послідовність: охо
плення Б, охоплення а, охоплення р тощо, немовби ці охоплення не ма
ють нічого спільного, немовби відбувається зміна тем. Тут ми, отже, не 
звертаємося до інших предметів, які вимагають уваги завдяки відповідно 
сильнішому афікуванню, як після ослаблення пізнавального інтересу до 
певного предмета, після його придушення іншим інтересом до другого і 
потому ще й до третього предмета. У цілому процесі окремих актів, які 
ведуть від охоплення Б до охоплення а, р ... ми пізнаємо Б. Процес -  це 
розгорнення сприйняття, єдність частин сприйняття. В усьому процесі 
8 зберігає характер теми, і коли ми поступово схоплюємо момент за мо
ментом, частину за частиною, вони є саме моментами, частинами -  за
гально кажучи — властивостями, визначеннями; тобто вони є не чимось 
для себе, а чимось предмета 8, чимось з нього й у ньому. У охопленні 
властивостей ми пізнаємо його, а їх -  лише як його властивості. Невизна- 
чена тема в у розгортанні стає субстратом властивостей, які постають, а 
вони самі конституюються в ньому як його визначення.

Але чому Я у охопленні а, р ... свідоме того, що воно схоплює 8? 
Чому а  усвідомлюється в інший спосіб, ніж 8 або будь-яке інше в ’, до 
якого ми звертаємося після 8? Іншими словами, що робить із 8 наскрізну 
тему в такому особливому сенсі, що а, Р ..., коли їх схоплюють послі
довно і вони також у певний спосіб стають тематичними, не є рівноправ
ними з 8; а саме що вони є просто темами, в яких стало здійснюється 
панівний інтерес до 8 і що перехід до них є не переходом до іншого і 
через це відхиленням і послабленням інтересу до 8, а його подальшим 
здійсненням і посиленням? Слід, отже, описати інгенційні функції, які
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відповідають за те, що «предмет» експлікації постає перед нами у смис
ловій формі «субстрату», а експліковані моменти в такій формі, а саме 
як «властивості», «визначення» предмета, що ми можемо говорити про 
експлікацію, про розгортання 8 в його визначеннях, про те, що Б визна
чає себе як а, як Р тощо.

У первинному процесі експлікації первинно даний предмет постає 
в експліцитному спогляданні. Аналіза його струкіури має виявити, як у 
ньому відбувається подвійне утворення сенсу: «предмет як субстрат» і 
«визначення а  ...»; ця аналіза має показати, як це утворення сенсу від
бувається у формі окремих кроків процесу, крізь який все ж таки конти
нуально простягається єдність перекривання -  належна винятково цим 
смисловим формам єдність перекривання особливого ґатунку. Ми також 
можемо сказати, що слід виявити процес «очевидності», в якому первин
но вбачають щось на кшталт «субстрагного предмета» і щось на кшталт 
«визначень» як таких. Так ми віднаходимо місце виникнення першої з 
так званих «логічних категорій». Звичайно, у власному сенсі про логіч
ні категорії може йтися лише у сфері предикативного судження як про 
частини визначення, які необхідно належать до форми можливого пред
икативного судження. Проте всі категорії й категоріальні форми, які тут 
постають, спираються на допредикативні синтези й виникають із них.

Ь) Експлікаційне перекривання як особливий спосіб синтези накладання

У процесі експлікації при переході від охоплення Б до охоплення а  
насамперед упадає в очі певне духовне накладання обох схоплених мо
ментів. Проте цього в жодному разі недостатньо для характеристики екс
плікації. Адже таке накладання всіх схоплених моментів є спільним для 
експлікації та всіх інших можливих випадків, у яких Я здійснює синте-

■ щ

зу в єдності інтересу через поступове просування від схоплення до охо
плення. Воно відбувається так само і тоді, шли річ схоплюють спочатку 
в нерозрізненій єдності, потім у відмінностях форми, звуку, запаху, окре
мих частин, коли спочатку схоплюють річ, а потім окремо від неї, а не як 
належні до неї властивості, синтетично схоплюють форму, звук, залах. У

♦  О  *кожній із цих синтез, навіть якщо розглядають зовсім різні предмети, від
бувається певне накладання. Я діє як континуально активне в послідов
ності кроків, на другому кроці воно ще спрямоване на предмет першо-
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го; воно, отже, незважаючи на перевагу нового як первинно схопленого, 
спрямоване водночас на обидва, з новим і через новий -  на старий. Я 
активно сприймає обидва, неподільне Я присутнє в обох. Послідовність 
променів уваги і охоплення стає подвійним променем.

Утім суттєва відмінність полягає в тому, чи відбувається в цій синте
тичній активності синтеза перекривання предметного сенсу, а саме дуже 
специфічна синтеза ідентичності, або цього не відбувається. Якщо ми 
перейдемо від кольору до тону, то цього не відбувається. Якщо ми стало 
синтетично переходимо від одного кольору до іншого, то відбувається 
синтеза перекривання, накладене перекриває як «однакове» або «схоже». 
Якщо ж ми звернемося до випадку синтези речі й властивості речі або 
взагалі предмета і предметної властивості, то тут постане доволі своє
рідна синтеза перекривання ідентичності. Синтеза окремо посталих при 
цьому предметів (смислових вмістів окремих актів охоплення) -  це син
теза певного континуального перекривання ідентичності, яка проходить 
крізь чітко відокремлені кроки актів.

Це, як ми його назвали, експлікаційне перекривання не можна плу
тати з тотальним перекриванням ідентичності стосовно предметного 
сенсу, яке постає, коли ми синтетично переходимо від одного уявлення 
(способу даносгі) до іншого уявлення того ж самого предмета й при цьо
му ідентифікуємо його із самим собою. Таке перекривання належить, 
наприклад, до кожного континуального сприйняття речі як континуаль

« «на синтеза різноманітних змінних явищ в усвідомленні тієї ж самої речі 
(континуально одного); однак воно належить також до кожної дискрет
ної синтези ідентичності чуттєвих споглядань, наприклад, сприйняття й 
пригадування того ж самого. У разі експлікаційного перекривання від
бувається, натомість, зовсім інша, цілком своєрідна ідентифікація, в якій 
дивно поєднуються континуальнісгь і дискретність. Субстрат і визначен
ня первинно сконституйовані в процесі експлікації як кореляти перекри
вання певного ґатунку. Якщо а  усвідомлене як визначення, то воно не 
усвідомлене просто так само, як Б, проте, і не просто як щось інше. У 
кожному експлікаційному визначенні Б постає в одній зі своїх особли
востей, і в різних визначеннях, що постають як експлікати, воно є тим 
самим, хоча й у різноманітних особливостях як у своїх властивостях.

86



с) Відмінність утримання-у-схопленні в експлікації від утримання-у-
схопленні у простому охопленні

Своєрідність експлікаціиного перекривання чітко постає на контр
асті з простим охопленням. Якщо ми здійснюємо просте охоплення 
ще без експлікаційного споглядання, наприклад, коли ми певний час у 
охопленні звернені до предмета, що триває в часі без того, щоб у ньому 
щось розрізняти, то це схоплювання є Я-дією, спонтанністю, яка первин
но випромінює з Я-полюсу. Ми відрізняємо від цього дискретне активне 
схоплювання й стале утримування, в яке воно переходить. Таке схоплю
вання є стало тривалим первинним випромінюванням схоплювальної 
активності Я.

Перейдімо тепер до часткового схоплювання. Уявімо, що ми сприй
маємо мідну посудину, яка стоїть перед нами; наш погляд «пробігає» по 
ній, він зупиняється на мить на округлості, а потім на певному опуклому 
місці, яке виокремлюється на тлі рівномірної округлості. Потім він пере
стрибує до блискучого місця і пересувається трохи далі за переливчас
тим блиском, потім наштовхується на нові опуклості, група опуклостей 
виокремлюється як певна єдність, ми проглядаємо кожну з них і так далі. 
При всьому цьому ми континуально спрямовані на цілий об’єкт, ми схо
плюємо йото й утримуємо як тематичний субстрат. Коли ми схоплюємо 
різні деталі, ми стало здійснюємо нові активні особливі звернення і охо
плення, в яких схоплене постає перед нами. Ці часткові охоплення, зви
чайно, так само, як просте перше схоплювання, є активними «діями».

Якщо ми тепер здійснюємо часткове охоплення, що відбувається 
при цьому із загальним схоплюванням, схоплюванням посудини? Вона 
все ще залишається тим, що ми «споглядаємо». Ми й надалі звернені до 
неї у охопленні, але часткові охоплення перекривають це загальне охо
плення в такий спосіб, що в кожному частковому охопленні ми схоплю
ємо ціле, якщо воно в цьому перекриванні охоплює окремі властивості й 
усвідомлюється в цьому охопленні. При цьому, втім, знов постає відмін
ність, яку ми вже встановили у простому схоплюванні, а саме відмінність 
первинного схоплювання від утримання-ще-у-схоплюванні. У першому 
охопленні цілого без детального споглядання первинний потік активнос
ті Я прямує до нерозрізнено єдиного об’єкта. Коли ж ми практикуємо
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експлікаційне споглядання, новий потік первинної активності прямує до 
відповідних властивостей. На противагу цьому первинна активність те
пер уже не зберігається і не спрямовується в цій первинній формі на ціле. 
Щойно розпочинається експлікаційне споглядання, її інтенційний модус, 
очевидно, змінюється; хоча ми й залишаємося спрямованими у охоплен
ні на цілий об’єкт -  проте це не збереження активного охоплення цілого 
в первинній і пражиттєвій формі, а самозбереження активності в певній
•    * V # •  V * •інтенцшнш модифікації, а саме як утримання-ще-у-схопленні.

Те ж саме стосується переходу від одного експлікату до наступного. 
Момент, який вже не схоплюється, але який був схопленим, у переході до 
нового активного кроку ще утримується у охопленні. Це утримувальне 
охоплення, охоплення в модусі «ще», є сталим станом діяльності, але не 
континуально задіяним сталим охопленням. Як і в разі простого спогля
дання, таке охоплення в модусі утримування може бути більш-менш чіт
ким і послаблятися, або бути слабким і посилюватися; але воно може вза
галі припинитися: об’єкт полишають, він вислизає зі охоплення. Те, що в

ирозглянутому випадку експлікації йдеться про імпресшне утриму вання- 
у-схопленні, не потребує особливого нагадування.

Таким чином, як у кожному континуальному простому охопленні, 
так і на кожному кроці експлікації відбувається утримання-у-схопленні 
субстрату. Одначе тут утримання-у-схопленні докорінно відрізняєть
ся від того, яке відбувається у простому охопленні. А саме, охоплення 
об’єкта, яке полягає у сталому утриманні-у-схопленні субстрату, посту
пово залучає всі виокремлені деталі: мати-у-схопленні експлікований 
об’єкт означає мати-у-схопленні не незмінний зміст, тобто мати-ще-у- 
схопленні його «так само», як він був усвідомлений до цього кроку, а 
радше через стало нові часткові перекривання завжди щось відмінне. 
Окремо схоплене втілено на кожному кроці через перекривання сенсо- 
вого вмісту субстрату. Окремі охоплення не перетворюються на просто 
збережені окремі охоплення, як у ще-збереженні у простому спогляданні 
або в переході до нового предмета, вони, натомість, перетворюються на 
модифікації загального охоплення, або на збагачення його змісту.

Із попередніх прояснень уже випливає, що спосіб ще-утримання Б 
суттєво відрізняється від способу ще-утримання а, Р ... З одного боку, 
ми маємо стале випромінювання активності розпочатого схоплювання
88



и актуального утримання-у-схопленні -  що означає стало континуально 
схоплювати й мати-у-схопленні, -  аж поки не почнеться експлікація, а по
тому модифікована діяльність вторинного утримування-ще-у-схопленні. 
В обох злитих у сталу єдність формах активне Я залишається контину
ально спрямованим на Б. З боку експлікагів, натомість, феномени від
різняються. Розпочата й продовжена діяльність, у якій здійснюється 
первинне схоплювання експлікату та його тривання в часі, змінюється, 
шли схоплюється новий експлікат. Той перший не зникає, він зберіга
ється впродовж всього процесу. Тому й тут ми говоримо про те, що він 
залишається у охопленні. Проте тут винятковим джерелом цього збере
ження утримання є описана інтенційність активного перекривання, згід
но з яким цей і кожний наступний експлікат залучається до Б як момент 
визначення, як осад самовизначення Б, яке після експлікації а  стає Эа, 
після появи р (8а)Р тощо. Тому а, р ... вже не є ані первинно, ані вторин
но схопленими, Я не спрямоване спеціально на них; воно спрямоване на 
Б, яке приховує їх у собі як осади. Потому ми вбачаємо, що інтенційність 
експлікації постійно перебуває в русі, в континуальній внутрішній зміні 
й водночас у дискретності кроків, інтенційність яких все ж таки пронизує 
конггинуальність. Ця континуальність є сталою синтезою перекривання, 
що стосується як змістів схоплення, так і самих актів; дієве схоплювання 
і спрямованість на «ціле» або, ліпше сказати, на субстрат Б імпліцитно 
«спів»-спрямоване на а  ..., а в «появі» а  8 схоплюється і розгортається 
«з огляду» на а.

сі) Експлікація і схоплення множини

Оскільки ми встановили цю своєрідність процесу експлікації, то те
пер буде легко відокремити його від спорідненого виду синтези, який, 
утім, слід чітко відрізняти від нього, а саме від того, який відбувається у 
схопленні множини. Звісно, певна множина, наприклад, група зірок або 
група кольорових плям, на підставі цілісного виокремлення і збудження 
може стати цілісною темою і як така бути експлікованою в предметних 
деталях як визначальних частинах. Тоді ми мали б тільки особливий ви
падок експлікації. В ідеальному граничному випадку множина схоплю
ється як єдине ціле без будь-якої множинної апперцепції.

Проте, в нормальному випадку конфігураційна єдність алперципу-
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ється як множинно суще, як множина предметів, і ця апперцепція здій
снюється. Це означає, що виокремлення множинно сущого не веде до 
цілісного предметного звернення, окремі члени множини радше від са
мого початку збуджують інтерес і відразу поодиноко тематизуюгься: по
одиноко, але знов-таки не просто відокремлено, а тематично зв’язано, а 
саме настільки, наскільки інтерес звертається до асоційованої ще на тлі 
однаковості або схожості з іншими моментами конфігураційної асоціа-

« а »ції, а кожним окремий інтерес через певний вид перекривання інтересу 
не звертається лише до кожної нової деталі, не прямує тільки до неї, а 
затримується на кожному вже раніше схопленому. Якщо тепер інтерес 
поодиноко задовольняється і переходить до нових деталей, відбувається 
цілісно активний процес, в якому кожне вже схоплене ще залишається 
у охопленні в такий спосіб, що фактично відбувається не лише послі
довність дій, а також єдність збережених дій у цій послідовності. При 
цьому така діяльність стало відбувається на підставі збереження цілісної 
конфігурації континуального поставання множини; таким чином, і тут 
у певному сенсі ми маємо справу з частковими охопленнями всередині 
усвідомлюваного цілого.

Утім, хоч би як далеко сягала аналогія з випадком експлікації окре
мого предмета і наскільки б експлікації нашої сфери суттєво не стосува
лося те, що ми до останнього пункту виявили у процесі розгляду множи
ни, все ж таки в очі впадає суттєва відмінність. До експлікації належить 
тематичний предмет, який у ній есплікується і дістає характер субстрату 
для своїх експлікагів. У цьому ж випадку множина, хоча вона і постає 
в первинному спогляданні як цілісна конфігурація, не є ціллю активної 
діяльності або ціллю досвідного пізнання. Вона не є схопленою від само
го початку і не залишається в окремих охопленнях активно схопленою; 
у перебігу окремих схоплень не постає своєрідна часткова ідентифіка
ція, яку ми назвали експлікаційним перекриванням -  перекриванням, у 
якому беруть участь обидві діяльності. Також зрозуміло, що окремі дії в 
розгляді множини саме на тій підставі не є пов’язаним через той самий 
принцип, що й у експлікації. Взагалі в розгляді множини єдність дій про
дукована не активністю, а зв’язком із джерела пасивності. Якщо разом 
із переглядом водночас відбувається активне зв’язування, то все, звісно, 
відбувається інакше. Але тоді пов’язувапьна активність, очевидно, є зо-
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всім іншою, ніж та, яка надає єдність експлікації. Це активність вищого 
ступеню, яку слід буде пізніше обговорити, спонтанність, в якій множина 
конституюється як предмет, як «множина»25. В експлікації як такій, на
томість, ми не здійснюємо жодного пов’язування експлікатів; здійснен
ня експлікації у формі колективного пов’язування експлікатів потребує

/ - г  •  т і  * ♦ • • •  ____особливого, нового інтересу. Натомість для експлікації в н нормальному 
перебігу таке колективне пов’язування експлікатів непотрібне. Вони від 
самого початку пов’язані через те, що об’єкт континуально є темою і як 
такий стало залишається у охопленні в модифікувальній активності опи
сового ґатунку.

§ 25. Габітуальний осад експлікації. Само-карбування

Ми описали те, як процес експлікації здійснюється в первинній на
очності. Ця первинність, звісно, аж ніяк не означає просто перше охо
плення й експлікацію цілком невідомого предмета; процес, що відбува
ється в первинній наочності, завжди вже пронизаний антиципаціями, за
вжди вже апперцептивно домислений, а не лише наочно даний -  а саме 
тому, що кожний предмет є не ізольованим для самого себе, а завжди 
вже предметом у своєму горизонті типової попередньої знайомості. Утім 
цей горизонт перебуває в постійному русі; з кожним новим кроком спо
глядального охоплення в ньому виникають нові позначення, нові визна
чення і коректування антиципованого. Жодне охоплення не є моменталь
ним і миттєвим. Звичайно, як таке переживання охоплення субстрату й 
експлікатів воно, як будь-яке переживання, має свій модус первинного 
поставання в Тепер, до якого приєднується поступове занурення у від
повідні непервинні модуси, ретенційне згасання і, зрештою, занурення в 
цілком порожнє, неживе минуле. Саме це переживання з його контину
альною предметністю може стати «забутим»; але через це воно в жодно
му разі не зникає безслідно, а просто стає латентним. Сконституйоване 
в ньому стає габітуальною власністю, яка щомиті готова до поновленого 
актуального асоціаційного збудження. З кожним кроком експлікації на 
не визначеному до того, тобто відомому перед у нечіткому горизонті, 
антиципаційно визначеному предметі охоплення залишається осад га- 
бітуального знання. Після того, як процес експлікації відбувся в модусі

25 Див. нижче § 59.
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первинності, предмет, навіть якщо він занурюється в пасивність, все ще 
конституюється як визначений відповідними визначеннями. Він залучив 
до себе первинно сконституйовані в актах експлікації смислові вмісти як 
габітуальне знання. Таким чином, кожне споглядання предмета залишає 
на ньому певний наслідок. Здійснений суб’єктивний акт залишається 
для інтенційного предмета габітуальним. Відтепер відповідний суб’єкт 
розглядатиме цей предмет, навіть якщо повернеться до нього після при
пинення даносгі досвіду і даності взагалі, як відомий предмет цих на
даних йому через експлікаційне пізнавання визначень. Це означає, що 
нове пізнавання, якщо ю но відбувається не у спогаді, а дає предмет зно
ву первинно, тобто у сприйнятті, має суттєво новий сенсовий вміст, ніж 
попередні сприйняття. Предмет, даний із новим сенсовим вмістом, він 
усвідомлений зі, звісно, порожнім горизонтом надбаного знання; осад 
активного надання сенсу, попереднього визначення тепер є складовою 
сенсу охоплення у сприйнятті, навіть якщо не експліковано нічого справ
ді нового. Але якщо відбувається поновлена експлікація, то ю на має ха
рактер повторення й реакгивації вже здобутого «знання».

Ця габітуалізація результату первинно споглядального охоплення 
відбувається згідно із загальною закономірністю життя свідомості, так 
би мовити, без нашої участі, тобто навіть тоді, голи інтерес до експлі
кованого предмета є одноразовим і миттєвим, коли він задовольняється 
після одноразового експлікаційного споглядання предмета, а сам пред
мет, мабуть, цілком «забувають». Утім, цю габітуалізацію можуть сві
домо юліти. Тоді ми говоримо про те, що інтерес спрямований на те, 
щоби помітити, засвоїти, викарбувати образ сприйняття. Такий інтерес 
часто дає привід для від творення експлікаційної синтези, спочатку ж для 
багаторазового споглядання предмета в його первинній присутності, але 
потім, мабуть, також для повторення перебігу експлікації у свіжому спо
гаді -  випадок, до якого ми ще повернемося (див. § 27). Виокремлені в 
експлікації властивості стають ознаками, а предмет як ціле схоплюється 
і зберігається як єдність ознак. При цьому інтерес не розподілений рівно
мірно між усіма виокремленими властивостями, погляд, натомість, ске
ровано на особливо викарбувані властивості, через які певний предмет 
саме цієї типіки або цей індивідуальний предмет відрізняється від інших 
предметів того ж самого або схожого типу. Наприклад, в одній людині
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помітними є горб, косі очі тощо, що ми закарбовуємо як особливі озна
ки, щоби потім бути у змозі впізнавати їх поміж іншими. Таким чином, 
якщо інтерес не задовольняється просто побіжним пізнанням, а спря
мований на само-карбування сприйнятого образу, то він після першого 
експлікаційного перегляду властивостей з усіх властивостей виокрем
люватиме в повторенні характерні й спрямовуватиме погляд насамперед 
на них. Зазвичай це відбувається пліч-о-пліч із предикацією -  процес, 
який слід буде проаналізувати пізніше. Утім таке само-карбування, тен
денція інтересу до запам’ятовування можливі без будь-якої предикації, у 
простому експлікаційному спогляданні. Споглядання стає нав’язливим 
спогляданням, у якому інтерес споглядання в множині властивостей, що 
постають в експлікації, спрямовано на особливо помітні и характерні.

§ 26. Експлікація як прояснення відповідної до горизонту 
антиципації та її відмінність від аналітичного прояснення

Попередньо вже зазначалося (див. вище § 8), що таке утворення га- 
бітуальностей із кожним кроком експлікації та пізнавання властивостей 
певного предмета стосується не тільки його, а й водночас накреслює пев-

* *ну типіку, на підставі якої через апперцептивний перенос інші предмети 
схожого виду також постають у вищезгаданій знайомості й антиципу- 
ються відповідно до горизонту. Тому з кожним кроком первинного схо-
плення та експлікації певного сущого змінюється увесь горизонт того, 
що можна досвідчувати; утворюються нові визначеності та знайомості, 
що накреслюють напрямок апперцептивних очікувань, які приєднують
ся до даності нових предметів. З огляду на це кожну експлікацію, яка від
бувається в первинній наочності як експлікація нового предмета досвіду, 
можна також схарактеризувати як уточнення і прояснення, як ближче ви
значення невизначеного у формі горизонту, імплікованого в ньому Кож
на справжня експлікація має інтенційний характер наповнення інтенції 
горизонту (як порожньої антиципації) і здійснюється через певні кроки, 
через які певні незнайомі визначення стають відповідно визначеними й 
відтепер знайомими -  знайомими у вигляді уточнення невизначеної в го
ризонті імплікації. Ця імплікація саме завдяки охопленню предмета (а 
також інших охоплень стосовно регіону, виду, типу тощо) дістає особли
вий сенс, а саме сенс того, що вже в ньому містилося, але «неокреслено»,

93



«нечітко», «непрозоро»; утворений експлікат є проясненням для відпо
відної непрозорості. У перекриванні зі схопленим (і водночас схопленим 
у його типі) предметом він оточений залишком горизонту' непрозорос
ті, який слід далі пояснювати. Ясність хоча і є здійсненням, або само- 
показуванням, того, що вже було порожньо накресленим і замисленим, 
але ю на ніколи не є чистою і простою самоданіспо, немовби начерк був 
настільки чітким, що накреслений сенс мали на увазі вже в абсолютній 
визначеності, і тепер він переходить у наочну ясність «самого себе». На
віть там, де предмет є «повністю знайомим», ця повнота не відповідає 
власній ідеї. Порожньо замислене має свою «нечітку загальність», свою 
відкриту невизначеність, яка наповнюється лише у формі ближчого ви
значення. Таким чином, замість цілком визначеного сенсу завжди наявні 
лише порожні рамці сенсу, які, утім, не схоплюють щось на кшталт чітко
го сенсу. Його відповідно різноманітні види (предмет узагалі, просторова 
річ узагалі, людина взагалі тощо, залежно від того, як предмет схоплено 
в антиципації) виказують себе лише у здійсненні й лише потому можуть 
бути обмежені та схоплені в поняттях в інтенційних актах, які тут не вар
то обговорювати. Отже, просте здійснення не лише прояснює, а також 
збагачує сенс. Якщо відбувається експлікація предмета в певному гори
зонті, то цей горизонт прояснюється на кожному кроці через зді йснення 
ідентифікації, утім, лише «часткою».

Точніше кажучи: первинно цілком нечітку, нерозрізнену єдність го
ризонту через це наповнення замішує експлікат, що відповідно постає в 
ньому і, звісно, лише часткою прояснює його, а решта залишається як 
непрояснений горизонт. 5, визначене відтепер як р, знов-таки має пев
ний, хоча вже і змінений, горизонт, який завдяки континуальному само- 
перекриванню 5  (що ю но має нечіткий горизонт сенсу) є тим із попе
реднього, цілком невизначеного горизонту, що ще не прояснене завдяки 
р. Таким чином, поступова експлікація є поступовим здійсненням про
яснення того, що нечітко мають на увазі в певному горизонті. З одного 
боку, ю на завжди постає як поступове розгортання відтепер відсунутих 
особливих моментів 5, як визначення його особливості; утім, з другого 
боку, ю на водночас завжди є сповнювальним проясненням нових по
рожніх горизонтів, тобто нових форм первинного горизонту. 5  -  це за
вжди 5  того самого «охоплення», юно завжди усвідомлюється як те саме
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в єдності предметного сенсу, втім, у сталій зміні схоплювання, у завжди
♦ инових відношеннях порожнечі и повноти охоплення, яке процесуально 

відбувається як тлумачення 5  таким, якими воно є саме як його експлі
кація. При цьому прояснення завжди здійснюється водночас як «ближче 
визначення» або, ліпше сказати, як уточнення, оскільки тут слово «ви
значення» має новий сенс. Тільки справжнє прояснення в обмеженому
тлумаченні показує те, що мали на увазі.

Якщо в такий спосіб будь-яку експлікацію можна розглядати як 
уточнення, то слід нагадати, що звична мова про уточнення терміноло
гічно має інший сенс. А саме, це «уточнення» експлікації не слід плутати 
з названим так у власному сенсі аналітичним уточненням, яке, звичайно, 
також є експлікацією певного гаїунку, але експлікацією в порожній сві
домості, в нашому розгляді ми, натомість, постійно перебуваємо в царині 
наочності. Як про аналітичне уточнення ми говоримо про кожне суджен
ня, кожне предикативне судження. Висловлена в судженні думка може 
бути непрозорою, і можна «уточнити» те, що в ній мали на увазі; через 
це вона стає експліцитним судженням, судженням «у власному сенсі
слова». Це уточнення цілком можливе всередині порожньої свідомості. 
Це означає, що те, що мають на увазі в судженні, не має бути даним на
очно, достатньо просто чітко сформулювати судження як таке* 26. Це тому, 
що предикативне судження має фундовану інтенційність. Пізніше її слід 
буде дослідити докладніше. Тут ми маємо задовольнитися цими натяка
ми, адже поки ми обмежуємося допредикагивною сферою.

І все-таки слід ще зазначити, що це аналітичне уточнення в порож
ній свідомості є лише особливим випадком модифікації, якої взагалі 
може зазнати кожна порожня свідомість.

§ 27. Первинний і не-первинний спосіб здійснення експлікації.
Експлікація в антиципації й у пригадуванні

Якщо взяти до уваги, з одного боку, стале перехрещення процесу 
експлікації в його первинності з антиципаціями, а з другого -  утворення 
габітуальностей, яке відбувається на кожному кроці експлікації, можна 
розрізнити такі способи здійснення експлікації:

1. Першим випадком звичайно є випадок первинної експлікації:
26 Див. до цього також «Логіку», § 16 а, с. 49 і наступні.
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предмет визначають цілком заново. Утім, як ми бачили, він завжди за
здалегідь апперцептивно схоплений у такий і такий спосіб як предмет 
такою й такого типу. Сенс схоплення завжди від самого початку імплікує 
визначення, які в цьому предметі ще не досвідчувалися, але належать до 
відомого типу, оскільки вони вказують на попередні аналогічні досвіди 
інших предметів.

Потому постають різноманітні види синтетичного перекривання ан- 
тиципованого й самоданого в наочності експпікагів залежно від того, чи 
йдеться просто про підтвердження цілком визначеного очікування або 
про розчарування щодо певного антиципаційного начерку у вигляді «не 
так, а інакше», або -  як у разі ще взагалі незнайомих предметів -  ан
тиципація є настільки невизначеною, що очікування спрямовані лише 
на прийдешнє нове, на «якісь властивості» тощо. Тоді у власному сенсі 
нема місця ані для підтвердження, ані для розчарування. Здійснення, яке 
відбувається з самоданістю предмета, є підтвердженням лише настільки, 
наскільки взагалі дане дещо, а не ніщо.

2. Утім ще до того, як певний предмет даний сам, він може бути 
анггицитіаційно експлікованим на підставі унаочнювального зображення 
у фантазії, причому тут завжди певну роль відіграють пригадування вже 
шлись даних предметів того самого або спорідненого типу. Це відбува
ється особливо часто, шли від простого аналітичного уточнення преди
кативного судження переходять до його унаочнювального «прояснення». 
Проте такими унаочнювальними проясненнями так само можуть слугу-

:-Я7ваги всі інші зазначені тут модуси експлікації
3. Чимось новим є повернення до вже експлікованого предмета, і до 

цього, мабуть, долучається витлумачення визначень раніше вже визна
ченого предмета. Ми ще раз екепліцитно, тобто знов актуально, пізнає
мо імпліцитно відоме. В цьому знов-поверненні слід розрізняти можливі 
модифікації:

а) ми знов експлікуємо вже експлікований предмет згідно з нашими 
спогадами про нього і при цьому водночас сприймаємо його, що можли
во для предметів зовнішнього досвіду. Експлікацію у пригадуванні пере
криває і детально підтверджує поновлене сприйняття. Ми знову переко
нуємося в тому, що предмет залишився незмінним, при цьому ми заново

27 Див. до цього там само § 16.
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і первинно пізнаємо і водночас пригадуємо його;
Ь) утім у спогаді також можна повернутися до експлікованого ра

ніше предмета, але при цьому не сприймати його. Це може відбутися в 
подвійний спосіб:

або ми в єдиному охопленні у спогаді повертаємося до вже експлі
кованого предмета, а саме у відносно неясному спогаді, хоча при цьому 
предмет у ньому виглядає інакше, ніж пригаданий, але раніше ніколи не 
експлікований предмет; адже він уже має пригаданий горизонт можливо
го поновлення вже знайомих визначень;

або ми у пригадуванні знов аргикульовано відтворюємо кроки ко
лишньої експлікації і знов у пригаданих образах унаочнюємо те, що рані
ше було дане у сприйнятті. Така експлікація в пригадуванні, напевно, має 
таку саму структуру переходу від субстрату до визначень, різноманітних 
утримань-у-схопленні, що й експлікація у сприйнятті; тільки при цьому 
йдеться про неімпресійне утримування-у-схопленні.

4. Проте коли ми говоримо про експлікацію у пригадуванні, під цим 
можна розуміти ще дещо інше. Певний предмет міг бути первинно да
ним у єдиному сприймальному охопленні, а тепер ми можемо перейти 
до його експлікації без його даносгі. Наприклад, ми мимохідь кидаємо 
побіжний погляд через ворота саду, й лише потому прояснюємо для себе, 
«що ми там, власне, побачили». Це експлікація у пригадуванні на підста
ві того, що раніше було первинно даним у простому схопленні. Тепер ми 
первинно це експлікуємо, хоча й не в самоданості.

Подальша модифікація цього випадку відбувається тоді, коли пред-
•  » » • *мет упродовж певної частини поступової експлікації залишається даним 

у первинному сприйнятті, але потому його даність у сприйнятті припи
няється, а експлікація у пригадуванні триває. Це, так би мовити, комбіна
ція цього останнього випадку з розглянутим у першому пункті.

У всіх цих випадках, у яких ідеться про експлікацію в пригадуванні,
слід взяти до уваги ще и те, що інтенци горизонту, які від самого початку 
завжди збуджуються на підставі типової знайомості кожного предмета на
віть за умов його першої даності і які належать до сутності кожної експлі
кації, дають привід для особливих можливостей помилки, шли за спогад 
про шлись по-справжньому первинне дане приймають те, що насправді є 
лише антиципаційним зображенням на підставі цієї типової знайомості.
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§ 28. Багатош арова експлікація і релятивізація відмінності
субстрату від визначення

Дотеперішня аналіза оперувала схематичним спрощенням процесу 
експлікації, оскільки брала до уваги лише експлікацію, яка розгортаєть
ся в одному напрямку без розгалужень. Тепер уже час відмовитися від 
цього спрощення й узятися до складніших форм, а саме до розгалужених 
експлікацій, через що мають бути проясненими поняття субсграіу та ви
значення, а також сенс цього розрізнення.

Розгалуження експлікації відбувається через те, що не лише торують 
прямий шлях від субстраіу до його визначень, а й вони самі постають як 
субстрати подальших експлікацій. Це може відбуватися в подвійний спо
сіб:

1. Я залишає свій первинний субстрат замість того, щоб утримувати 
його у охопленні, і при цьому утримує в активному охопленні те, що що
йно було схарактеризовано як експлікат. Якщо, наприклад, нашу увагу 
привертає клумба квітів і стає предметом нашого споглядання, то може 
статися так, що одна зі схоплених в експлікації квіток так сильно збуджує 
наш інтерес, що ми робимо темою винятково її і взагалі більше не цікави
мося клумбою. Експлікат, в цьому прикладі квітка, втрачає через це свій 
властивий характер експлікату, він емансипуєгься і стає предметом д і я  

себе, субстратом для подальшого пізнавання, для виявлення його влас
тивостей. Попереднє Б занурюється у тло й афікує і надалі, поки воно 
на ньому виокремлюється. З ним відбувається щось на кшталт того, що 
відбувалося в контрастному випадку перегляду предметно не тематичної 
множини, яку ми до того також вважали предметно схопленою. Перетво
рений на новий субстрат експлікат перекриває попередній субстрат, який 
тепер має пасивну форму фонового явища. Попередня активна синтеза 
перекривання відповідно змінюється, вона втрачає свій основний харак
тер синтези з джерел активності.

2. Утім суттєво більш цікавим для нас є випадок, коли первинний 
субстрат за умов цієї емансипації свого визначення все ж таки залиша
ється предметом головного інтересу, а будь-яка подальша експлікація 
новопосталого визначення непрямо слугує лише його збагаченню: якщо 
при переході до окремої квітки та її експлікації головний інтерес і надалі
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прикутий до клумби. Це розгалуження може повторитися, ший ми вио
кремимо й експлікуватимемо особливі форми квіткової чашечки, стебла 
тощо; і це стосується кожної нової частини клумби.

Тематизувальна активність, яка континуально відбувається в описа
них змінах і робить 8 в особливому сенсі темою поступального пізна
вання, здійснюється в активності окремих схоплень. Вони впорядковані 
з перекриванням окремих схоплень в. Охоплення Б як у специфічному 
сенсі тематичного має у своєму предметі ціль, яка є просто предметом, зі 
значимістю «в собі і для себе». З експлікатами відбувається інакше. Вони 
мають не власну значимість, а лише релятивну, як дещо, що визначає в, 
або краще: що є його особливістю і, кажучи суб’єктивно, через що воно 
себе тілесно показує, через сприймання чого ми досвідчуємо 8. Цей брак 
самостійності значимості належить до сутності експлікату. Якщо тепер 
експлікують сам експлікат, хоча те саме 8 залишається наскрізною те
мою, то сам він у певному сенсі стає темою і набуває форми субстрату 
стосовно своїх експлікатів. Утім його власна значимість як є релятив
ною. Він не втрачає форми експлікату 8, а його власні експлікати мають 
форму опосередкованих експлікатів другого ступеня. Це можливо лише 
через накладання одне на одного того, що зберігається в розгортанні екс
плікації. Якщо в так званій однорівневій експлікації 8 у переході до а, р 
... стало залишається у охопленні і збагачується, а експлікати зберігають
ся не для себе, а лише як збагачення 8, то при переході від б до його екс
плікату я не лише зберігається 8 як збагачене а, а на нього накладається 
ще й а. Утім воно не зберігається як субстрат для себе, а в синтетичному 
перекриванні з 8 як щось у ньому. Це збереження відбувається, отже, в 
інший спосіб, ніж у перебігу прямої експлікації 8, у переході від а  до р, 
коли воно взагалі зберігається не для себе, а лише для збагачення 8. Якщо 
здійснено перший крок дворівневої експлікації і сконституйовано 8ая, то 
експлікація може розгортатися в різних напрямках.

a) Вона може перейти до наступного прямого експлікату 8, до р. 
Тоді у охопленні зберігається 8 як дворівнево збагачене ая, і непрямо я.
Але а  вже не зберігається для себе.

b) Утім, вона може також вести до наступного експлікату а, 
який ми назвемо р. Тоді охоплення р відбувається на грунті збереження, 
з одного боку, 8ая, а з другого -  ая  (а, збагаченого я), яке синтетично
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перекриває вал, але залишається поряд із головним субстратом Бал як 
субстрат нових експлікацій. Усі ці збагачення а, звичайно, збагачують 
Б не напряму, а лише через а.

Так, 8 може й надалі опосередковано експлікуватися на багатьох 
ступенях у процесі, який можна довільно повторювати. І я  також саме 
може стати субстратом і так далі. На кожному ступені постає форма від
носного субстрату й корелятивного експлікагу. Однак, у послідовності 
ступенів зберігається домінантний субстрат; решта субстратів підпоряд
ковані й служать йому. Активна синтеза ідентичності триває і далі на всіх 
ступенях, і всі вони, хоч би як багато відбулося розгалужень, центровані 
в активності, континуально спрямованій на Б, яку вони у перебігу про
цесу модифікують у відповідний спосіб. Б як центральна тема є сталою 
ціллю, і ця домінантна націленість здійснюється у зчепленні й послідов
ності ступенів експлікагів, у яких завдяки ступеневому перекриванню 
«є» і показує себе лише Б у своїх особливостях. У здійсненні експліка
ції головний субстрат є предметним в особливому сенсі завдяки належ
ній винятково йому простій власній значимості. Решта є тематичним у 
релятивному сенсі; воно не є просто тематичним і може їм стати лише 
тоді, шли залишать первинний предмет. Таке усамостійнення можливе,

V #  і /  *звичайно, на будь-якому ступені експлікації, кожний експлікаг вищого
ступеня може стати тематично самостійним.

§ 29. Абсолютний субстрат і абсолютні визначення, 
а також потрійний сенс цього розрізнення

Відмінність субстрату від визначення спочатку виявляється, отже, 
суто релятивною. Усе афіковане стає предметним і може функціонувати 
і як предмет-субстрат, і як предмет-визначення. І як ми стало на дедалі 
вищих ступенях перетворюємо експліката на самостійні субстрати, тоб
то можемо «субстратувати», так само ми можемо кожний предмет, кож
ний самостійний субстрат об’єднати з іншими предметами, а потім це 
об’єднання як ціле зробити темою, в експлікації переходити до її членів і 
в такий спосіб витлумачувати ціле. При цьому’ кожний із колишніх само
стійних предметів-субстратів дістає характер експлікагу. Або від самого 
початку певне об’єднання, яке складається із суто самостійних субстра
тів, може бути афікованим як певне ціле так само, як окремий предмет. 
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Тому поняття субстрату залишає відкритим, ідеться про субстрати, які 
виникли з тематичного усамостійнення певного визначення, або йдеть
ся про первинно єдині чи множинні предмети (множини самостійних 
предметів). За будь-яких умов досвідчувальне експлікування приховує 
відмінність субстрату й визначення; воно здійснюється й надалі через 
завжди нові схоплення субстрату і через перехід до експлікації схопле
ного в ньому. Хоч би на що натрапив наш погляд, ми можемо зробити це 
субстратом або головним субстратом і концептуалізувати в ньому ідею 
субстрату взагалі й відмінність субстрату від визначення.

Утім, щойно ми генетично запитуємо про акти свідомості, з яких у 
первинній очевидності виникає це розрізнення субстрату і визначення, ця 
довільність стає вже недійсною. Релятивізація відмінності субстрату від 
визначення, яка триває іп іпішіШт у перебігу досвіду, має свої межі, а тому 
слід розрізняти субстрати і визначення в абсолютному й відносному сенсі. 
Звичайно, те, що в акті досвіду постає як визначення, завжди може в ново
му досвіді дістати нову форму й гідність субстрату; воно буде експлікова
не у своїх властивостях. У цьому перетворенні визначення на субстрат для 
нових, тепер уже його визначень воно усвідомлюється як самодане. Хоча 
часто-густо субстрат виникає, так би мовити, через субстрагизацію визна
чення, утім відразу виявляється, що так може виникнути не кожний суб
страт. Субсграгизоване зберігає в сенсі свого буття саме це виникнення, і 
хоча тепер юно є темою досвіду, все ж таки очевидно, що юно первинно 
могло постати тільки через те, що раніше був експлікований інший суб
страт, визначенням якого юно було. Так ми нарешті з необхідністю дістає
мося субстратів, які не виникли через субстрагизацію. У цьому сенсі вони 
є абсолютними субстратами. Утім це ще не означає, що їхні визначення 
можна назвати абсолютними визначеннями (абсолютними предметами- 
визначеннями). Тут ми радше натрапляємо на нову релятивність.

Хоча кожен акт відповідного релятивного досвіду спрямований на 
релятивний субстрат сфери досвіду, ця спрямованість-на, здійснення акту 
досвіду опосередковано досвідчувальною активністю, в якій есплікуєть- 
ся відповідний абсолютний субстрат і субстрагизуюгься відповідні (опо
середковані та безпосередні) визначення. Абсолютний субстрат, отже, 
позначається тим, що його можна просто досвідчувати, безпосередньо 
схоплювати, його експлікація здійснюється безпосередньо. Такими, що
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їх можна просто схопити, і тому субстратами у визначальному сенсі на
самперед є індивідуальні предмети зовнішньою чуттєвого сприйняття, 
тобто тіла. У цьому полягає одна з вирішальних переваг зовнішнього 
сприйняття як такого, що дає первинні субстрати актам, які спочатку до- 
свідчунль, а потім предикативно експлікують28.

Проте тим, що можна досвідчувати в цьому особливому сенсі, є 
також множина тіл як просторово-часова конфігурація або як каузальне 
ціле тіл, які можна досвідчувати разом через те, що вони у зв’язаному 
цілому зумовлюють одне одного, як, наприклад, машину. Просте пряме

* •схоплювання, яке тут можливе, у здійсненні інтенцп досвіду перехо
дить у визначення множини, в її властивості (у те, чим воно є у сво
їх деталях). При цьому через визначення ми приходимо до частин, до 
множин частин і, зрештою, у кожному разі до окремих тіл; і, звісно, не 
просто до цього, а внаслідок цього—також до визначень, які самі вже не 
є тілами. Тут ми натрапляємо на зміну функції нового гатунку: абсолют
ні субстрати, тут тіла, можуть функціонувати як визначення, можуть 
діставати функцію частин, членів у цілому, в субстратних єдностях ви
щого ступеня. Утім це нічого не змінює в тому, що вони є абсолютними 
субстратами, оскільки їх можна безпосередньо досвідчувати й експлі
кувати. Те, що й таке множинне ціле є абсолютним субстратом, випли
ває з того, що не все, що постає як визначення певного абсолютного 
субстрату, через це саме має бути абсолютним визначенням. Абсолютні 
субстрати, отже, розпадаються на «єдності» множин і на самі множини. 
Спочатку це розрізнення є релятивним. Однак -  у досвіді -  воно веде 
до абсолютних єдностей і множин, які самі можуть бути множинами 
множин. І все ж таки редукція кожної множини веде до абсолютних 
єдностей, тілесних -  до граничних тіл, які вже не є конфігураціями.

Тут не йдеться про каузальну можливість розшматувати певне тіло, 
шли шматки виникають саме через каузальну активність поділу й лише 
потому приписуються цілому як частини, що воно потенційно містить; і 
тим паче тут не йдеться про ідеальну можливість поділу in infinitum. У 
справжньому досвіді немає ніякого поділу in infinitum і жодної множини 
досвіду, яка у досвіді (а саме в наближенні), що триває in infinitum, стало 
розпадається на нові множини.

28 Див. до цього «Вступ», § 14.
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Якщо ми відповідно до цього розглянемо визначення абсолютних 
субстратів, то хоча ми й натрапимо на визначення, які самі можуть бути 
абсолютними субстратами, тобто на множинні субстрати (цілі з частина
ми, єдностями та множинами, які можна досвідчуваги), але зрозуміло, 
що кожний абсолютний субстрат має визначення, які не є абсолютни
ми субстратами. Граничні єдності, у світі тіл -  граничні тілесні єдності, 
обов’язково мають визначення, які первинно можна досвідчуваги лише 
як визначення, які, отже, можуть стати тільки релятивними субстратами. 
Наприклад, певна форма або колір. Вони первинно можуть поставати 
лише як визначення певного тіла, оформленого, кольорового, просторово- 
речового предмета як свого субстрату. Спочатку він має бути афективно 
виокремлений, хоча б як тло, до якого Я взагалі не звертається, а його 
інтерес проходить повз нього й потому схоплює його колір тощо в такий 
спосіб, що він відразу привертає до себе головний тематичний інтерес. 
Але й множинні субстрати мають такі визначення, які первинно можуть 
поставати лише як такі, причому без огляду на визначення їхніх окремих 
тіл, які опосередковано також є їхніми визначеннями. Це, вочевидь, ті ви
значення, які надають множині як множині певну єдність, конфігурацій
ні або комплексні визначення в найширшому сенсі, а з них усі релятивні 
визначення, які в множині, що досвідчується як єдність, супроводжують 
кожний окремий член (а також кожну часткову множину), як їхня взаємо-
зв язанісгь29

Так, у сфері досвіду, в самоданості сущого як предметів можливо
го досвіду виникає грунтовне розрізнення абсолютних субстратів, ін
дивідуальних предметів, які можна просто досвідчуваги й визначати, 
й абсолютних визначень, що як сущі, тобто субстратно, можна досвід- 
чувати тільки завдяки субстратизації. Все, що можна досвідчуваги, 
схарактеризовано або як щось для себе і в собі, або як щось, що є лише 
в чомусь іншому, в чомусь для себе сущому. Інакше кажучи, абсолютні 
субстрати -  це такі, буття яких не є простими визначеннями, для яких 
форма визначення не є суттєвою, буттєвий сенс яких, отже, не полягає 
винятково в тому, що в їхньому бутті інше буття «є так». Абсолютні 
визначення -  це такі предмети, для яких форма визначення є суттєвою, 
буття яких первинно слід схарактеризувати лише як так-бутгя іншого

29 Докладніше про це див. § 32, Ь і § 43, Ь.
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буття; вони в первинній даності лише тому можуть поставати у формі 
субстрату, що вони до того постали як визначення і що інші предме
ти, визначеннями яких вони постали, спочатку були дані як субстрати. 
Форму субстрату вони a priori дістають лише через усамостійнення як 
особливу діяльність. У цьому сенсі абсолютні субстрати є самостійни
ми, абсолютні визначення -  несамостійними.

Далі абсолютні субстрати поділяються на єдності та множини; і 
якщо ми єдність розуміємо абсолютно, то виникає розрізнення абсо
лютних субстратів, які слід визначати «лише» через абсолютні визна
чення, і таких, які самі ще мають бути визначеними через абсолютні 
субстрати.

Сенс самостійності абсолютних субстратів, звичайно, слід розу
міти з певним обмеженням. Жодне окреме тіло, яке дане нам у досвіді, 
не ізольоване саме для себе. Кожне є тілом у єдиному зв’язку, який, 
зрештою, універсально кажучи, є зв’язком світу. Так, універсальний 
чуттєвий досвід, помислений в універсальній узгодженості, має єд
ність буття, єдність вищого порядку; суще цього універсального до
свіду -  це вся-природа, універсум усіх тіл. І на це ціле світу ми може
мо бути спрямовані як на тему досвіду. Скінченності досвіду окремих 
тіл протистоїть нескінченність експлікації світу, яка витлумачує сенс 
світу в нескінченності можливого продовження досвіду завжди нових 
скінченних субстратів. Звісно, світ у сенсі всієї-природи ми не досвід- 
чуємо субсграгно в простому досвіді, тобто не просто витлумачуємо 
моменти субстрату, або «властивості»; досвід всієї-природи, натомість, 
фундований у попередніх досвідах окремих тіл. Однак і його ми «до- 
свідчуємо», ми можемо бути спрямованими на нього й експлікувати 
його в його особливостях, в яких показує себе його буття, вже коли 
ми досвідчуємо окремі тіла. Усі субстрати, отже, пов’язані; якщо ми 
рухаємося всередині світу як універсуму, жоден не існує без «реаль
ного» зв’язку з іншими й з усіма іншими, опосередковано або безпо
середньо.

Це веде до нового формулювання поняття абсолютного субстрату. 
«Скінченний» субстрат можна досвідчувати просто заради нього само
го, тоді він матиме своє буття-для-себе. Утім, водночас він необхідно є 
визначенням, тобто його можна досвідчувати як визначення, якщо ми
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розглядаємо охоплювальний субстрат, у якому він існує. Кожний скін
ченний субстрат може бути визначеним як такий, що існує-в-чомусь30, 
і цього це знов-таки стосується in infinitum. Проте світ із цього погляду 
є абсолютним субстратом, а саме в ньому є все, він, натомість, не є 
в-чомусь, він уже не є релятивною єдністю в охоплювальній множині. 
Він як все-суще, є не «в-чомусь», а «всім-чимось». Із цим пов’язана 
також інша абсолютність: реальне суще, скінченна реальна множина, 
множина, що вона є єдиною як реальність, зберігається в каузальності
и перетворень; і всі каузально пов язані та як релятивно сталі мно
жинні єдності знов-таки самі каузально пов’язані. Це означає, що все 
світове -  чи то реальна єдність, чи то реальна множина, -  зрештою, 
є несамостійним; самостійним, абсолютним субстратом у строгому 
сенсі абсолютної самостійності є лише світ; він зберігається не так, як 
зберігається щось скінченне у зв’язку із зовнішніми обставинами.

Утім, світом нашого досвіду, якщо брати конкретно, є не лише 
вся-природа, в ній є також Інші, інші люди; а речі мають не просто 
природні визначення, вони визначені також як об’єкти культури, як 
утворені людьми речі з їхніми предикатами цінності, корисності тощо. 
Тим, що зі світу ми насправді просто безпосередньо сприймаємо, є 
наш зовнішній світ. Усе зовнішньо-світове ми чуттєво сприймаємо як 
тілесне у просторово-часовій природі. Коли ми натрапляємо на людей, 
тварин і об’єкти культури, ми маємо не просту природу, а вираз духо
вного сенсу буття, ми виходимо за межі того, що можна сприймати 
чуттєво31. Ці визначення, на підставі яких певне суще не є просто при
родним тілом, а визначається і досвідчується як людина, як тварина, як 
об’єкт культури тощо, є визначеннями зовсім іншого гатунку, ніж ви
значення тіла як тіла. Вони постають у засадовій просторово-часовій 
речі не в той спосіб, що визначення на кшталт кольору. Певне суще, 
яке не є просто природним, а досвідчується як людина, як тварина, 
як об’єкт культури, радше мають персональні визначення; стосовно їх 
воно саме є субстратом і первинним субстратом у тому сенсі, що воно 
не стає субстратом лише через субстратизацію визначень, які до того 
слід було досвідчувати як визначення засадової матеріальної речі.

30 Див. «Вступ», § 8.
31 Див. «Вступ», § 12.
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Із цього випливає розрізнення субстрату й визначення в широкому 
сенсі. Попри те, що такі предметності фундовані в сущому, яке можна 
просто сприймати або просто досвідчувати, а саме в тілесному бутті, 
вони є первинними субстратами, хоча тут, з огляду на їх фундування, 
якщо й може йтися про абсолютність, то лише у слабкому сенсі. Вони як 
субстрати мають свою самостійність, яка, звісно, не означає незалежність 
від засадничих предметностей і тому є релятивною самостійністю -  втім, 
релятивною в зовсім іншому сенсі, ніж лише потому усамостійнені пер
винні визначення: вони ніколи не постають первинно у формі «в чомусь», 
а завжди як первинні субстрати, які можуть бути досвідно експліковані у 
своїх персональних визначеннях.

У вигляді резюме ми можемо сказати: релятивність субстрату й ви
значення обмежена абсолютним розрізненням, а саме у потрійний спо
сіб:

1. Абсолютний субстрат в особливому сенсі є всією-природою, уні- 
версумом тіл, на які він розкладається і які на противагу йому є несамо
стійними, а можуть розглядатися як його визначення. Його абсолютність 
полягає в його самостійності, утім, він не є первинним субстратом у тому 
сенсі, що він як ціле міг би стати просто темою звичайного схоплюван
ня.

2. Абсолютними субстратами в сенсі того, що може бути первинно 
просто схопленим у досвіді, є предмети зовнішнього сприйняття, досві
ду тіл. Вони є самостійними в той спосіб, що вони як окремі й множинні 
можуть просто стати безпосередньою темою досвіду. На противагу їм 
їхні визначення є абсолютними визначеннями, тобто несамостійними, 
оскільки їх первинно можна досвідчувати лише у формі визначення цих 
субстратів.

3. У слабкому сенсі як абсолютні субстрати можна позначити та
кож фундовані у простих предметах предметності, вони є абсолютними в 
тому сенсі, що їх первинно можна досвідчувати лише у формі субстрату 
(нехай і такого, який не можна просто безпосередньо схопити) на проти
вагу їхнім визначенням, на які вони розкладаються.

Ширшим поняттям абсолютного субстрату було би поняття логіч
но цілком не визначеного чогось, індивідуального «це тут», граничного

логічної активності -  поняття субстра-предметного субстрату будь-якої
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ту, яке тут слід лише згадати і прояснення якою відбудеться в наступних 
частинах32. Це поняття абсолютного субстрату в його формальній загаль
ності залишає відкритим, якого гатунку є досвід предмета, простого чи 
фундованого, й містить тільки брак логічного оформлення, брак всього 
того, що додасться до субстрату як визначення в логічній активності ви
щого ступеня.

§ ЗО. Самостійні та несамостійні визначення. Поняття цілого

Що стосується предметів-субстратів досвіду, індивідуальних 
просторово-часових-тілесних речей (абсолютних субстратів у згадано
му в 2-му пункті сенсі), які природно викликають інтерес насамперед у 
зв’язку з аналізою рецептивності зовнішнього сприйняття, то сутність їх 
визначень потребує ще подальших прояснень і розрізнень.

Уже було показано, що абсолютні субстрати в цьому сенсі можуть 
бути як цілісними, так і множинними предметами. Тому не все, що по
стає як їхнє визначення, має бути абсолютним визначенням. Хоча окре-

•  ____  - І  *  ♦ * *  # •  *мі члени певної конфігурації, певної множини постають в експлікації як 
визначення, вони можуть, згідно зі способом афектації та спрямованіс
тю інтересу, так само первинно поставати як самостійні субстрати (див. 
вище § 29); від самого початку може бути схоплена і стати субстратом як 
множинність або ціле, так і будь-яка окрема деталь. Форма визначення не 
притаманна членам певної конфігурації або множинності. Так, визначен
ня абсолютних субстратів, які можна просто досвідчуваги, розпадаються 
на самостійні й несамостійні визначення: самостійні, як дерева алей, і 
несамостійні як кольори предмета. Ця відмінність означає різноманіт
ність способів даносгі, яку відразу слід прояснити.

Спочатку слід зазначити, що з цього випливає для поняття цілого.
Кожний субстрат для можливого внутрішнього визначення можна

розглядати як ціле, що має частини, які його експлікують. Як поняття ці
лого, так і поняття частин береться тоді в най ширшому сенсі33: під цілим 
розуміємо кожний цілісний предмет, який дозволяє часткові схоплен-

32 До цього поняття граничного субстрату див.: Е. Husser! «Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie...», Halle (Saale), 1913, c. 28 і «Logik», c. 181 і наступна.

33 Див. до цього найширшого поняття частини також НІ Log. Untersuchung, с. 
228 (2 видання).

107



ня, тобто докладний, експлікаційний розгляд, а під частиною — кожний 
експлікаг, який є результатом цього розгляду. У цьому сенсі відношення 
паперу й білого кольору паперу також можна розглядати як відношення 
цілого й частини; якщо я від білого, яке я спочатку упредметнив, перехо
джу до паперу, то він стосовно білого все ж таки є «цілим». Тут я так само 
залучаю до погляду щось більше, як я це роблю, голи від основи попіль
ниці як її частини переходжу до цілої попільниці. В обох випадках -  це 
перехід від експлікаггу до субстрату. Це найширше поняття цілого охо
плює, отже, кожний предмет, який узагалі може бути можливим субстра
том для експлікацій, незалежно від того, є він первинним цілісним або 
множинним субстратом чи ні.

Йому слід протиставити вужче поняття цілого, яке охоплює тільки 
предмети-субстрати. Кожне ціле в цьому сенсі має визначення («части
ни» в нашому найширшому сенсі), причому або самостійні, або неса
мостійні. Ще вужче і, власне, точне поняття цілого охоплює ті цілі, які 
складені із самостійних частин і можуть бути на них розкладені. їхні час
тини як самостійні частини ми позначаємо як шматки і протиставляємо 
їм несамостійні частини як несамостійні моменти (у III Логічному дослі
дженні вони також називаються абстрактними частинами). До поняття 
цілого в цьому точному сенсі належить те, що його можна розкласти; це 
означає, що його експлікація веде до самостійних визначень. Утім через 
це воно, як ми побачимо, не є простою сумою шматків, як множина, екс
плікація якої також веде до самостійних визначень. Форма визначення 
не стосується сутності шматків і членів множини, а форма субстрату не 
стосується моментів. Вони дістають форму субстрату лише через власну 
активність усамосгійнення.

§ 31 . Схоплення шматків і несамостійних моментів

Як схарактеризована самостійність шматків на противагу несамо
стійності моментів? Це питання про конститутивне походження з актів 
експлікації. Самостійний предмет первинно даний інакше, ніж несамо
стійний, і всередині певного цілого в широкому сенсі самостійні частини 
(шматки) виокремлюються інакше, ніж несамостійні різних ступенів. До 
сутності кожного такого цілого належить можливість розгляду й експлі
кації. Воно дане як цілісний предмет, з якого виступають інші предмети,
108



частини. Воно є єдністю афектації, яка містить особливі афектації. Якщо 
тепер ідеться про ціле зі шматків, то ми бачили, як їхня самостійність 
дається взнаки в тому, що кожний із них може бути окремо схопленим 
і розглянутим без охоплення цілого, як у разі споглядання дерева з алеї. 
З другого боку, ціле також може бути схопленим без охоплення однієї 
з частин або всіх частин. І все-таки як ціле воно лише тоді схоплене й 
дане з повною чіткістю, коли воно спочатку дане й розглянуте в цілісно
му тематичному охопленні, а потім поступово схоплене й розглянуте у 
своїх частинах, причому воно у відомий спосіб у переході від частини до 
частини зберігається у охопленні як одне, що стало збагачується і пере
криває саме себе у своїх частинах.

Як схоплюються його шматки як такі, тобто шматки, що належать 
до цілого? Візьмемо заради простоти ціле, що складається тільки з двох 
шматків. Воно є цілим, оскільки воно має лише ці дві безпосередні час
тини, «розкладається» тільки на них. Воно від початку наділене цими 
особливими афектаціями, які входять до єдності афектації. Якщо ми

•  •  •

мислимо експлікацію, спрямовану на один із двох шматків, то до п сут
ності належить, що за умов такого експлікаційного виокремлення одного 
шматка з цілого виникає надлишок, плюс, який сам має афективну силу 
і який може бути схоплений як другий, пов’язаний з першим шматок. 
Може бути схопленим, оскільки виокремлення не означає, що виокрем
лене насправді схоплене саме для себе. Спочатку схоплюється тільки 
один шматок на тлі цілого, яке споглядають. Він перекриває ціле, але 
в дуже особливий спосіб, що відрізняється від перекривання субстрату 
несамостійним моментом. В обох випадках, отже, за умов кожного екп-

• і*слікаціиного перекривання, виокремлення однієї частини на тлі цілого 
(обидва взяті в широкому сенсі), щось виокремлюється, а щось залиша
ється невиокремленим. Це означає, що конгруентність є лише частко
вою. Утім спосіб, у який в експлікації шматків усвідомлюється неексплі- 
кований «залишок», докорінно відрізняється від способу усвідомлення 
несамостійних моментів. Спочатку схоплено колір предмета, наприклад, 
червоний колір мідної попільниці, потім її шматок, наприклад, осно
ву. Якщо виокремлено певний шматок, то неексплікований «залишок» 
залишається «поза ним», але пов’язаним із ним; у разі несамостійного 
моменту, в нашому випадку червоного кольору, який ніби вкриває всю
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попільницю, нічого не залишає*тгг «поза ним». Її інші несамостійні мо-
менги не афікують відокремлено від кольору або лише у зв’язку з ним, 
натомість експлікований як червоний і збережений у охопленні субстрат 
афікує водночас як шкарубкий або гладкий тощо і в подальшій експліка
ції може бути відповідно схопленим. Завдяки цьому опису стає зрозумі
лим із суб’єктивного боку те, що вже у III Логічному дослідженні (§21) 
було встановлено чисто ноемагично, а саме, що несамостійні частини 
«проникають одна до одної» на противагу самостійним, що розташовані 
«одна поруч із одною».

Поняття шматка (частини в точному сенсі як самостійної частини) 
містить, отже, те, що він у цілому пов’язаний з іншими частинами (що є 
наслідком його самостійності); в понятті несамостійного моменту, а саме 
безпосереднього, властивого, -  що він не має додаткових моментів, з яки
ми він пов’язаний. З іншого боку, саме ця пов’язаність відрізняє шматки 
цілого, не зважаючи на їхню самостійність, від членів множини. Члени 
множини не пов’язані один з одним. Тому ціле є більшим за просту суму

* *своїх частин.
З цього випливають такі важливі твердження:
Завдяки шматкам ціле постає як зв’язок пов’язаних частин; кожен 

член такого зв’язку, який і є пов’язаним цілим, є шматком.
Виокремлення одного шматка вже розділяє ціле, а саме принаймні 

на цей шматок і на пов’язане з ним загальне доповнення, яке також має 
характер шматка. Якщо А є шматком, то і зв’язок А з В є шматком тощо. 
Ціле, отже, ніколи не може маги один шматок, мінімально воно має два 
шматка.

Кожен зв’язок самостійних предметів, зрозуміло, знов-таки є само
стійним предметом.

Дотепер ми постійно протиставляли шматки несамостійним момен
там і мислили їх ж  безпосередні. До цього слід додати, що безпосеред
нім несамостійний момент, момент певного предмета є тоді, коли він не 
є моментом якогось шматка або (про що ми говоритимемо в наступному 
параграфі) пов’язувальним моментом декількох шматків.

Тому до сутності безпосереднього моменту ж  наслідок належить 
те, що він не може бути пов’язаним у цілому з іншими складовими пред
мета (частинами в широкому сенсі).
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Тому його самого можна розкласти на пов’язані моменти. Тоді у 
зв’язку з ними його слід розглядати як релятивний субстрат, який знов- 
таки можна розкласти на релятивно самостійні предмети.

Тільки релятивно стосовно одна одної самостійні предметності мо
жуть маги зв’язок, можуть через його сутність фундуваїи «пов’язувальний 
момент». Таким чином, точне понятті цілого містить те, що воно є 
зв’язком самостійних шматків.

Запишається відкритим питання, чи мусять, і в який спосіб, само
стійні предмети фундуваїи зв’язок, чи можна сказати про будь-який само
стійний предмет, що він, згідно зі своїм родом, може фундуваги зв’язок, 
що між двома предметами такого роду можливий зв’язок. А також чи 
мусить кожний предмет-субсграг бути цілим у точному сенсі, тобто ці
лим, яке можна розшматувати. Утім кожен, напевне, має «властивості» і 
кожен, напевне, має «несамостійні моменти». Кожний шматко знов-таки 
має несамостійні моменти, тобто «частини», які не є шматками.

Слід ще раз наголосити, що всі ці розрізнення, як і розглянуті в на
ступному параграфі, спочатку пов’язані лише з простими субстрати ми 
предметностями, просторово-речовими предметами зовнішнього сприй
няття і не можуть бути перенесеними просто через формалізацію на фун- 
довані предметності вищого гатунку, наприклад, на об’єкти культури; хоча 
і в них також можна виявити у специфічно їм властивому способі такі від
ношення, як відношення цілого й частин, зв’язки властивостей тощо.

§ 32. Несамостійні моменти як зв’язки і як властивості

а) Опосередковані й безпосередні властивості

Дотепер як приклади ми обирали первинно несамостійні визначен
ня, тобто визначення через несамостійні моменти, визначення власти
востей. Чи достатньо визначене поняття властивості через цю первинну 
несамостійність? Чи мають властивість і несамостійний момент первин
но одне й те саме значення? Або чи існують також несамостійні моменти 
іншого гатунку?

Якщо ми думаємо про облямівку матеріальної речі або про всю її 
поверхню, якою вона обмежена як просторова форма, то все це, зрозу
міло, є несамостійними моментами, а не шматками: від речі не можна
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відокремити облямівку або поверхню в такий спосіб, що вона через це 
розпадеться на дві самостійні речі. З другого боку, обмежена поверхня 
все ж таки, напевне, не є властивістю речі. З цього випливає, що не кожен 
несамостійний речовий момент належить речі як властивість.

Властивостями речі є її колір, шкарубкість, гладкість, загальна фор
ма тощо. Однак якщо ми розшматовуємо річ, то колір та інше окремого 
шматка стають його властивостями й тільки опосередковано властивос
тями цілого: річ є червоною на цьому місці в цьому шматку, блакитною 
н іншому тощо. Річ блищить тут, тут вона гладка, там, в іншій частині, -  
шкарубка тощо. Якщо ми коротко кажемо «річ шкарубка», то слід додати: 
в тому й тому шматку. Так само, коли ми говоримо: «річ обмежена своєю 
поверхнею». Власне, спочатку вона була розтягнута (розтягнення як її 
безпосередня властивість); розтягнення (як її абстрактний момент) має 
межу (поверхню) тієї чи тієї форми як його безпосередню властивість, 
яка є тільки опосередкованою властивістю цілої речі. Несамостійні ре
чові моменти, які не належать речі як безпосередні властивості, є, отже, 
опосередкованими властивостями, тобто властивостями її самостійних 
шматків або її несамостійних моментів. Коли ми просто говоримо про 
властивість, то зазвичай ми маємо на увазі безпосередню властивість.

Ь) Точне у  1гя властивості та її відмінність від зв язку

Чи слід всі безпосередні несамостійні моменти певного предмета 
(всі, що належать йому як цілому) розглядати просто як властивості?

Проти цього говорить ось що: форми зв’язку самостійних шматків, 
наприклад, зв’язок виокремленого шматка цілого з «іншим», загальним 
доповнювальним шматком, напевне, також є несамостійними момента
ми цілого, а не несамостійними моментами його шматків; і все ж таки їх 
не можна назвати властивостями цілого.

Ми мусимо, отже, сказати, що властивості є несамостійними мо
ментами предмета, які не належать його шматкам як їхні моменти або 
будь-якій сукупності шматків як їхній зв’язок. Тоді ми маємо розрізняти 
три види можливих внутрішніх визначень субстрату: шматки, зв’язки, 
властивості.

Можна також поєднати зв’язки та властивості як несамостійні мо
менти й розрізняти:
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1. Несамостійні моменти сукупності або зібрання, які не є 
несамостійними моментами її членів (властивості сукупностей 
в широкому сенсі: властивості зв’язку, властивості форми).

2. Несамостійні моменти не-множинного субстрату, одиничного 
об’єкта, які належать йому як цілому, тобто не належать його 
шматкам або їхнім зібранням (властивості у вузькому сенсі: 
безпосередні властивості).

3. При цьому слід зазначити ще одне можливе поняття властивості, 
яке охоплює все, що властиве предмету: все, що взагалі можна 
висловити, володіння частинами, властивості частин, властивості
сукупностей частин тощо.

Якщо розглянути способи, в які конституюються властивість у вузь
кому сенсі та зв’язок, то постануть інші розподіл і розрізнення. А саме, 
існують суттєві відмінності у способах даності несамостійних моментів 
залежно від того, чи є вони безпосередніми властивостями цілого або 
іншими несамостійними моментами, тобто властивостями шматків або 
формами зв’язку. Безпосередня властивість цілого постає вже у простій 
експлікації цілого. Несамостійний момент властивості певного шматка 
може бути схопленим лише тоді, коли шматок виокремлено й схоплено 
як такий, тобто він за способом свого конституювання є опосередкова
ним експлікагом цілого. Те саме, звісно, стосується несамостійних мо
ментів самих несамостійних моментів.

Що ж до форм зв’язку, то їх можна схопити тільки як моменти зв’язку 
елементів, які зв’язані, тобто слід схопити спочатку їх, щоби потім маги 
змогу схопити зв’язок. Зв’язок, отже, є несамостійним моментом, що 
його дано тільки після експлікації цілого стосовно його частин, тобто 
в уже розділеному цілому. Це відбувається в такий спосіб: на підставі 
утриманого у охопленні цілого схоплюється кожен шматок і додається до 
цілого як його збагачення в такий спосіб, що воно постає як поділене на 
частини ціле. Зв’язок же постає не як третя частина, яку ціле має в тому 
ж сенсі, що й ці дві частини, а як опосередковане визначення цілого, або 
спочатку як опосередкований момент, що є безпосереднім моментом не 
одної з двох частин, а їх обох разом. Це може постати лише тоді, коли 
«разом» дане як «разом», тобто, шли ціле експліковане у своїх частинах 
і водночас поділене на них. Так і моменти зв’язку всередині цілого є опо-

113



середшваними властивостями й насамперед опосередкованими експлі- 
катами.

Якщо ми обмежуємося безпосередніми експлікатами, то залиша
ються дві можливості:

або безпосередня експлікація веде до шматка,
або до безпосереднього, несамостійного моменту експлікованого.
Безпосередній шматок цілого (кожен шматок можна безпосередньо 

схопити, якщо він не є шматком моменту) відрізняється за способом екс
плікації від безпосереднього несамостійного моменту, який завжди з не
обхідністю є «властивістю». Ми можемо також визначити властивість як 
безпосередній несамостійний момент цілого або як безпосередню части
ну цілого, що поряд із собою в цілому не має безпосередньої частини, з 
якою вона була би «пов’язана».
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Розділ III

СХОПЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ТА ЙОГО ЗАСАДИ В
ПАСИВНОСТІ

§ 33. Усвідомлення горизонту та пов’язувальне споглядання

Акт експлікації розкриває предмет досвіду (в обмеженні спрямо
ваності нашого розгляду йдеться тільки про предмети простого до
свіду, зовнішнього сприйняття) згідно з певним видом його можливої 
визначеності. Проте досвід предмета майже ніколи не зупиняється на 
такому інтенсивному спогляданні. Зазвичай його відразу пов’язують з 
іншими, даними з ним у полі досвіду, співафікувальними предметнос
тями. Так, уже в першому огляді (§ 22) експлікаційному, інтенсивному 
спогляданню ми протиставили екстенсивне, пов’язувальне споглядан
ня, до аналізи якого ми тепер знову звертаємося. Попередньо його було
схарактеризовано як спрямування споглядального погляду на зовнішній 
горизонт предмета, при цьому ми мали на увазі насамперед співприсут- 
нє з ним у тій самій первинній наочності предметне середовище, яке 
завжди співдане як фонова множина співафікувальних субстратів. Ця 
множина спів-даного в середовищі є єдністю багатоманітного афіку-

ивання, яка сконституиована за законами, які панують у полі пасивності. 
Завжди, коли ми спрямовуємо наш споглядальний погляд на предмет, 
ми усвідомлюємо як тло його співафікувальне предметне середовище, 
яке афікує лишень не так сильно і тому не нав’язується Я, не приму
шує його до звернення. Це середовище збуджує, як внутрішній горизонт 
збуджує активне охоплення, вбудовування тематичного предмета в його 
середовище й охоплення його релятивних стосовно цього середовища 
прикмет і властивостей.

Утім привід для пов’язу вального споглядання й досягнення реля
тивних визначень дає не лише співдане як предметне тло, яке може бути
первинно сприйнятим, а також горизонт типової попередньої знайомос
ті, в якому передданий кожен предмет. Типова знайомість співвизначає
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те, що як, нехай і нерепрезентований, зовнішній горизонт щоразу та
кож впливає на досвідну вальне визначення предмета. Його грунтом є 
пасивні, асоціаційні зв’язки однаковості й схожості, «темні» спогади 
про схожість. Замість того, щоби зараз, як у внутрішній експлікації, на 
підставі цих прихованих зв’язків проникати до самого предмета, можна 
тематизувати самі ці зв’язки; спогади можна прояснити й унаочнити, 
а наочно даний у самосгі предмет активно пов’язати з пригаданими й 
асоційованими, об’єднати їх у наочній єдності певного гатунку. Спогля
дальний погляд може переходити від самоданого до репрезентованого й 
назад. При цьому насамперед конституювагимуться зв’язки однаковос
ті та схожості у власному сенсі.

Те, що для нас є просто наочно самоданим предметом, яким він 
може бути даним у своїх внутрішніх і релятивних властивостях, спира
ється, отже, не тільки на те, що дано саме або може бути даним у спо
гляданні в ньому самому й у його наочному середовищі, а також на всі 
переважно приховані зв’язки з тим, що колись було даним і, можливо, 
буде репрезентоване, можливо навіть -  якщо можна утворити будь-який 
зв язок схожості -  з предметностями вільної фантазії. Тому, щоби зро
зуміти можливі на підставі простого первинного досвіду акти допред- 
икативного охоплення, а також предикативне визначення в їхньому по
вному обсязі, ми виходимо за межі царини самоданого, навіть за межі 
позиційної свідомості й мусимо залучити також царину репрезентацій 
і фантазійних споглядань; лише завдяки цьому ми вбачаємо те, що ро
бить внесок до пов’язувального споглядання й релятивного визначення 
самоданного у спогляданні.

Таким чином, пов’язувально споглядальний погляд переходить від 
предмета-субстраіу до предмета-визначення на підставі різних видів 
споглядальної єдності: одного разу -  єдності самоданості у сприйнятті, 
іншим разом -  єдності, в якій самоданість об’єднана з не-самоданістю; 
і це знов-таки в різні способи. Залежно від виду цієї єдності відбуваєть
ся розрізнення форм пов’язувального споглядання. Якщо ми при цьому 
сягаємо розмежування основних форм зв’язку, яке вказує на відношен
ня і форми відношень, конституйовані як категоріальні предметності у 
вищій сфері, і заразом на основні моменти теорії відношень, то резуль
тат нашого теперішнього розгляду, зрозуміло, може бути оглядом не
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всіх основних форм відношень, а лише тих, які сконституйовані у сфері 
рецептивного, простого досвіду індивідуальних предметів зовнішнього 
сприйняття; натомість, у царинах вище фундованих предметностей, як

« •і на вищому ступені продуктивної спонтанності, знов постають нові, 
своєрідні форми відношень.

Звичайно, все, що в попередньому розділі було виявлено щодо га- 
бітуального осаду наданих визначень і його впливу на внутрішнє визна
чення в поновленому або цілком новому визначенні певного предмета, 
стосується також усіх визначень предмета на підставі пов’язувального 
споглядання. Тут так само, як в експлікації, існують відмінності одно
разового й тимчасового інтересу, просто одноразового побіжного спо-

• /» ♦♦♦ • глядання від само карбування, наприклад, тенденції помічати певним
предмет в його положенні, в його зв’язках з іншими співданими пред-
метами - 1 все це до будь-якого переходу до предикації.

§ 34. Загальна характеристика пов’язувального споглядання

Перш ніж ми звернемося до особливих форм пов’язувального спо
глядання, спробуймо встановити його загальну характеристику і спільні 
суттєві риси всіх його форм.

а) Колективне збирання і пов’язувальне споглядання

Заюкди йдеться про множину предметів, які мають бути разом у пе
ре дд ані й свідомості. Як утворена ця множина як афективна єдність -  за
лишається спочатку поза питанням. Вона моя® бути первинно пасивно 
встановлена, але може також бути сконститу йованою через активність Я 
і потім знову зануритися до пасивності, як це відбувається, коли пов’язані 
один з одним предмети збираються через сумування. З цього випливає, 
що суто активний зв’язок предметів, додавання ще одного предмета до 
первинного предмета ще не є пов’язувальним спогляданням, воно що
найкраще може лише утворювати його передумови. У простому охо
пленні множини предметів у послідовності (§ 24, сі) йдеться тільки про 
те, що стало додаються нові предмети, а попередньо схоплені залиша
ються у охопленні; як тоді, коли я послідовно переглядаю предмети на 
столі: чорнильницю, книжку, люльку, ручку тощо, якщо я «пробігаю по 
них» своїм поглядом. Хоча потім я й не збираю їх активно у власному
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акті у множину предметів, утім, при южному новому схопленні попере
дній предмет ще залишається у схопленні; здійснюється усвідомлення 
перебігу множини предметів -  однак тоді зв’язок між ними не схоплю
ється.

При цьому власний інтерес -  в нашому широкому сенсі -  вима
гає, радше, інтересу споглядання одного з цих предметів, завдяки якому 
він схоплений як головна тема. Скажімо, ми уважно споглядаємо руч
ку. Наш погляд пересувається від неї, що як наша тема зберігається у 
схопленні, до поверхні столу. Ми залучаємо її до кола споглядання, але 
не як головну тему, а тільки як тему у зв’язку з ручкою. Ми не мусимо 
звертатися до неї в новому первинному схопленні задля того, щоби ю на 
зараз була для нас такою, якою вона збереглася у схопленні, тобто такою, 
«що лежить на столі». Так само при залученні олівця, який лежить по
руч із ручкою, відбувається охоплення того, що «лежить поруч», але без 
жодного предикативного оформлення. Тут також синтетичне поєднання 
обох схоплених тем, збереженої у схопленні головної теми (ручки) і від
повідної теми (столу або олівця), відбувається не у простій послідовності 
двох схоплень і променів уваги, а в подвійному промені (див. вище § 24,
Ь). (Конституювання таких просторових зв’язків предметів належить до 
загальної проблематики конституювання простору й не може бути роз
глянутим докладніше тут, де на одному прикладі ми просто виявляємо 
найзагальніші структури охоплення зв’язку та схоплення релятивних ви
значень). На підставі цього цілісного усвідомлення, в якому обидва пред
мети схоплено як такі, що лежать один поруч з одним, у первинній нао
чності можуть бути сконстшуйовані нові визначення ручки, наприклад: 
ю на товстіша за олівець. Тут ми знов маємо ту саму структуру: ручка 
як головна тема зберігається у схопленні й при пересуванні погляду до 
олівця на ній на підставі перекривання стосовно розміру виокремлюєть
ся плюс: як збережена у схопленні вона дістає тепер визначення товсті
шої34. І олівець, звісно, якщо ми від початку зробимо його темою нашого 
споглядання, може в той самий спосіб бути схопленим як тонший у той 
самий спосіб -  і все це на підставі єдності спільного буття у свідомості 
так само, як на цій підставі раніше було схоплено «один поруч з одним» 
і «один на одному» як визначення субстрату.

34 Див. також докладнішу аналізу в § 42.



Ь) Незворотність пов’язувального споглядання і «АлкіатепШт
геїагіопіз»

Важливим тут є поки лише те, що на підставі такої встановленої 
єдності, єдності спільного буття декількох предметів в одній свідомості, 
при переході від одного схопленого як головна тема предмета до іншо
го перший дістає нові визначення. Який предмет із цієї множини буде 
схоплено першим, залежить від відповідної спрямованості інтересу. Та
ким чином, на підставі такої єдності можуть виникати доволі різні ви
значення то одного, то іншого предмета; спочатку один може виокрем
люватися як товстіший, потім інший як тонкішии, спочатку один -  як 
такий, що лежить зверху, потім інший -  як такий, що лежить знизу. Тут 
не накреслено перед якогось строгого порядку, як це було у внутрішній 
експлікації, де предмети згідно з їхньою сутністю як первинні субстрати 
передували іншим, які могли первинно постати тільки як визначення. У 
пов’язувальному спогляданні ми від самого початку маємо справу із са
мостійними предметами, і кожний з обох членів зв’язку може первинно 
бути як головною темою і субстратом зв’язку, так і пов’язаною (лише з 
тим, що розглядається) темою, залежно від того, як цього вимагає інтер
ес. Ця обставина лежить в основі того, що ми потім на вищому, пред
икативному ступені пізнаватимемо як незворотність кожного зв’язку від
ношень.

На нашому попередньому ступені, звичайно, йшлося не про від
ношення як певний вид стану речей, а тільки про кроки споглядання. І 
все-таки у зв’язку з тим, що вони утворюють передумови для конститу
ювання відношень, ми можемо позначити хоч би коли посталу єдність, 
яка лежить в основі цього пов’язувального споглядання, як йдпбатепЩш 
гсІагіопІБ.

с) Зв’язування та експлікування

Зрозуміло, що сама ця єдність не має ставати тематичною до по
чатку пов’язувального споглядання; вона діє радше суто пасивно як 
спільне-афікування даних перед в одній свідомості предметів і в такий 
спосіб уможливлює перехід від одного до іншого. Тому не варто розу
міти пов’язувальне споглядання так, наче до його початку слід угледіти 
єдність, активно схопити її як єдність, і лише потому на її підставі розпо-

119



•чати зв взування як певним вид експлікації цієї заздалегідь встановленої 
єдності. Експлікація принципово відрізняється від такого зв’язування че
рез те, що в ній завжди відбувається часткове перекривання, а експліко
ване схоплюється як таке, що належить експлікату. Натомість визначення 
відношення хоча й пов’язані із субстратами (субстрат даний як більший 
або менший тощо); утім ці визначення постають не в єдності обох чле
нів зв’язку, як це мало би бути, якщо пов’язувальне споглядання мало би 
бути експлікуванням єдності. Визначення зв’язку виникають, радше, на

•  »підставі перед даної єдності; тематичною стає не вона сама, а відповід
ний предмет споглядання. Ми схоплюємо у предметі, як ми сказали, ре
лятивні властивості так само, як і його внутрішні експлікаги. Одначе вну-

♦ *трішні визначення ми схоплюємо водночас як такі, що він їх містить, у 
частковому перекриванні з ним; релятивні, натомість, ніколи не бувають 
у предметі, вони виникають лише при переході до релятивного об’єкту, 
так би мовити, простягають до нього «щупальця».

Синтеза перекривання відбувається, звісно, й у пов’язувальному спо
гляданні, а саме як в описаному в пункті а) об’єднанні, в якому постають 
і схоплюються релятивні визначення. Утім це усвідомлення перекриван
ня як дискретне слід строго відрізняти від континуального усвідомлення 
перекривання, в якому єдність предмета континуально усвідомлюється,

» « »чи то у простому охопленні, чи то в його експлікації.

§ 35 Питання про сутність єдності, що обґрунтовує зв’язок

Дотепер ми цілком загально говорили про єдність членів зв’язку, яка 
є передумовою пов’язувального споглядання. Утім ми вже вказали нате, 
що існують різні види наочної єдності, на підставі якої пов’язувально 
споглядальний погляд рухається від предмета-субстрату (головної теми) 
до предмета-визначення (теми у зв’язку з . ..) і назад. Це може безпосе
редньо бути єдність самоданосгі у сприйнятті, але так само і така, в якій 
об’єднані самодане й те, що не є самоданим (репрезентоване, сфанта- 
зоване). Тепер ми мусимо запитати про ці види утворення єдності, щоб 
угледіти можливі особливі форми зв’язування, принаймні його основні 
типи. Згідно з тим, що ми починаємо із самоданосгі індивідуальних про
сторових предметів у зовнішньому сприйнятті, у дотепер розглянутих 
прикладах пов’язувального споглядання ми мислили єдність як єдність 
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водночас наочно даних у полях сприйняття афікувальних предметнос
тей, як єдність одночасності того, що афікує: те, що розташоване в одно
му полі сприйняття як первинно дане або як таке, що може бути даним 
завдяки зверненню до нього погляду, афікує разом; все це збуджує Я. Ра
ніше ми просто передбачали цю єдність поля, на підставі якої тільки і 
стає можливим схоплювальне звернення до його окремих афікувальних 
предметностей, а також їх експлікація та їх зв’язування між собою, і за
значали, що її уможливлюють акти пасивної синтези свідомості часу (§ 
16). Тепер ми маємо далі дослідити ці акти, щоби зрозуміти структуру 
такої єдності множини афікування. Я-акти, звернення, охоплення, які 
постають на ґрунті цього поля, самі як акти також мають власну часову 
струюуру пасивного поля, яке передує всім актам стосовно пасивної єд
ності передцаності множинних речей сприйняття.

Ми мусимо починати з цієї найближчої єдності, наочно об’єднаної 
у присутності множини предметів сприйняття і далі запитувати, які інші 
види єдності, що обґрунтовує зв’язки, можливі, окрім цієї єдності певрин- 
ного споглядання, а саме як такі, які роблять внесок до пов’язувального
визначення предметів сприйняття.

§ 36. Пасивна (часова) єдність сприйняття

Щоби єдність сприйняття множини індивідуального була можлива, 
вона має бути даною в тепер свідомості як така що одночасно афікує. 
Це означає, що єдність чуттєвого сприйняття, єдність споглядального 
усвідомлення предмета -  це єдність чуттєвої свідомості, в якій усе пред
метне -  чи то замкнений у собі індивід, чи то множина таких індивідів -  
дане у формі часової тривалості, яка охоплює та уможливлює предметну 
єдність.

Якщо ми спочатку візьмемо тільки один даний у спогляданні індивід, 
то єдність споглядання цього індивіда сягає рівно настільки, наскільки і
єдність первинної тривалості, тобто індивідуальної тривалості, яка кон
ституюється в первинній свідомості часу. Індивід зникає зі споглядання,

•  Шхоча сам може тривати и надалі і його навіть можуть мати на увазі як та
кий, що триває в певний спосіб, тільки вже не наочно, коли подальше пер
винне конституювання часу не конституює цю тривалість як тривалість 
індивіда, тобто не сповнює її індивідуальними змістовими моментами.

121



Те саме стосується множини індивідів. Проте вони лише тоді усві
домлюються в єдності споглядання разом, коли єдність свідомості, яка 
конституює первинну тривалість і взагалі часовість, в модусі одночас
ності та послідовності охоплює цю множину. Тоді не лише взагалі спо
глядають і разом із іншими усвідомлюють в часовій тривалості кожний із 
цих індивідів, а усвідомлюють їх усіх в одній тривалості; всі вони разом 
через те утворюють чуттєву єдність, що тривалість, яка їх пов’язує, на
очно конституйована у первинній формі. Наскільки сягає первинно скон- 
ституйований час, настільки ж сягає первинно і чуттєво (тобто пасивно, 
до будь-якої активності) сконституйована єдність можливої предметнос
ті, яка є або окремим індивідом, або множиною самостійних індивідів, 
які співіснують. Така первинно дана множина є не просто зібраною в 
активному сумуванні колекцією, а єдністю предметності, яка, звісно, 
просто як темпорально утворена єдність не є новим, тобто фундованим 
«індивідом».

Із цього розгляду випливає очевидність того, що множина, просте 
співіснування перед даних індивідуальних предметів -  це зв’язана єд
ність, не категоріальна, продукована творчою спонтанністю єдність, а 
єдність того ж гатунку, що й окремий індивід. Звісно, сама вона не є ін
дивідом, але вона має основну феноменологічну властивість усіх просто 
даних предметностей, а саме що ю на дана первинно і як чуттєва єдність, 
і що будь-яке її активне схоплення потребує передцаності чуттєвості. Зви
чайно, через активне схоплення темою стає переусім первинно пасивно 
перед сконституйоване. Тому часова форма тут -  це не лише форма інди
відів, хоча вони і є тривалими індивідами, юна, натомість, має функцію 
об’єднувати індивідів у пов’язану єдність. Таким чином, єдність сприй
няття множини індивідів -  це єдність на підставі пов’язувальної часо
вої форми. Ця єдність лежить в основі вже згаданого відношення «одне- 
поруч-з-одним», тобто взагалі відношення просторового положення. 
Індивідуальні предмети сприйняття мають на підставі їхнього спільного 
буття в часі просторове положення стосовно один одного.

Точніше кажучи, час, який їх пов’язує, -  це не суб’єктивний час пере
живання сприйняття, а належний до його предметного сенсу об’єктивний 
час; не лише переживання сприймання є іманентно одночасними, а й 
сприйняті в них як дійсні предметності також сприймаються як такі, що
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об’єктивно тривають одночасно. Єдність споглядання, яка тут виникає, 
є, отже, не просто єдністю на підставі даного у спогляданні буття мно
жини у теперішності переживання, а єдністю об’єктивної спільності. Це 
стає зрозумілішим на контрасті з іншими випадками, в яких також постає 
споглядальна єдність, але наочні дані з’являються як такі, що існували 
в різні часи, або, як у разі предметностей фантазії, що взагалі ніколи не 
існували.

При цьому ми вимушені вийти за межі царини, якою було обмежене 
наше дослідження (див. «Вступ», § 12). Якщо дотепер ішлося про сприй
няття, тобто про позиційне усвідомлення наявних предметів, то ці пред
мети мислилися лише як предмети для мене, як предмети світу лише для 
мене. Утім звернення до об’єктивного часу, якого тепер і надалі не мож
на уникнути, аби глибоко зрозуміти відмінність сприйняття і спогаду від 
переживань фантазії і зумовлені цим різновиди єдності, що обгрунтовує 
зв’язок між ними, виводить із цієї царини буття-лише-для-мене. Адже 
об’єктивне буття, об’єктивний час і всі зв’язки сущого як об’єктивного 
означають буття не лише для мене, а також для Інших.

§ 37. Єдність спогаду і його відокремлення від сприйняття

У запитуванні про інші види наочної єдності, які можуть виходити 
за межі безпосередньої єдності сприйняття, ми спочатку залишаємося 
всередині позиційної свідомості. Тому наступне питання стосуватиметь
ся насамперед зв’язку сприйняття зі спогадом як покладальною репре
зентацією і способу його наочної єдності, тобто єдності, яка може бути 
наявною і тоді, коли пов’язані один з одним об’єднані предмети дані не 
водночас у сприйнятті, а почасти у сприйняттях, почасти в репрезента
ціях.

Наприклад, у сприйнятті я бачу стіл переді мною і водночас наочно 
пригадую інший стіл, який раніше стояв на цьому місці. Навіть якщо я 
можу «поставити» пригаданий стіл начебто поруч зі столом сприйняття, 
то він все ж таки не стоїть поруч із ним у дійсній тривалості; він відокрем
лений від нього у певний спосіб. Світ сприйняття і світ спогаду -  це окремі 
світи. З другого боку, тут все-таки існує, і як це буде показано, в багатьох 
сенсах певна єдність, якщо обидва столи присутні перед моїми очима. В 
якому сенсі тут ідеться про відокремленість, і в якому -  про єдність?
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Напевно, мова про відокремленість сприйнятою й пригаданого має 
серйозне підгрунтя. Якщо я живу спогадом, то я маю єдність споглядання
спогаду; пригадане є в цьому перед будь-яким порівнянням, розрізненням, 
зв’язуванням «чуттєвим» і «наочно» цілісним у плинних частинах, а та
кож замкненим у собі -  поки я живу безперервним спогляданням спога
ду, я не перестрибую від спогаду до спогаду у безладі «думок». Кожний 
цілісний спогад є в собі континуально цілісним і конституює в собі усві
домлену єдність предметностей, єдність, яка є наинаочнішою єдністю: на
очною у плинних частинах. Це означає, що перебіг довготривалого проце
су у спогаді має ту саму сгрукіуру, що і його схоплювання в первинному 
сприйнятті. Як тут в оригіналі наочно усвідомлюється лише одна фаза, що 
зберігається у охопленні, коли її заступає інша, з якою вона синтетично 
поєднується, так і в пригадуванні процесу наочним є весь процес, а саме 
в усіх своїх фазах, хоча завжди «власно наочним» є лише один плинний 
часовий відрізок.

Принцип замкненості пригадування, звичайно, є тим самим, що й 
встановлений нами раніше для сприйняття, а саме таким, що спирається 
на єдність часової тривалості. Це єдність не лише стосовно охоплення і 
тематичного споглядання окремої сприйнятої речі або процесу, а й стосов
но обґрунтованого цією активністю цілісного феномену «імпресії», в якій 
нам чуттєво перед дана, тобто пасивно тут для нас є, єдність предметності 
(хоч би скільки членів вона мала). Це первинно сконсгиіуйовна, плинна 
сгруюура. Ця структура незалежно від того, чи є вона сприйняттям (пер
винною чуттєвою даніспо) або спогадом, є для себе, і тільки інтенції го
ризонту пов’язують її з об’єктивністю, що її перебільшує, з об’єктивним 
світом, складовою якого вона є.

У такому пригадуванні на підставі інтенцій горизонту може постава
ти те, що ми називаємо континуальним перебігом у спогаді, у близькому 
минулому аж до безпосереднього теперішнього. Спогад, який спочатку 
спливає ізольовано, «вільно» плине далі, ми з теперішнього проникаємо 
до горизонту пригадування, ми континуально крокуємо від спогаду до 
спогаду; усі спогади, що постають при цьому, є відрізками зв’язаного, ці
лісного пригадування, які плинуть і переходять одне в одного. При цьому 
процес зазвичай зазнає загрубіння і скорочення (стискання) через пере
стрибування через несуттєві частки пригадування. Тому слід розрізняти:
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1. Єдність відповідного (такого, що розгортається й надалі) поля при
гадування, яке є наочною єдністю у вузькому сенсі: перебіг довготривало
го процесу у спогаді є спогадом, якщо в кожній фазі цього переживання 
спогаду побачене в поперед ній фазі, раніше минуле ще є «наочним», ще 
зберігається у охопленні, коли щось нове постає в ньому в «первинній» 
наочності.

2. Загальне в широкому сенсі наочне поле пригадування. До цього 
насамперед належить континуум власне наочних полів пригадування, я 
«перебігають» у єдності свідомості і не «зникають», а мають хоч і не влас
тиву наочну, але ретенційну живість; далі до цього належить також все те, 
що містять непригадані горизонти минулого -  містять як просту потенцій
ність здійснення ініенцій у формі спогадів, спочатку у формі наочних спо
гадів, які згодом самі ретенційно знижуються, стають ненаочними, хоча 
ще живими ретенціями, знижуються, але не зникають.

Ці загальні єдності пригадування (якщо особливі й особливо структу- 
ровані процеси не перетворюють їх на первинне сприйняття або в конти
нуальному зв’язуванні не об’єднують їх у внутрішньо пов’язану єдність) 
відокремлені одна від одної. Те, що постає в них як чуттєві єдності, пред
мети і зв’язки, відокремлено одне від одного й також від того, що постає у 
звичайному світі сприйняття. Ми, отже, вочевидь, не можемо говорити про 
те, що дане тут і там постає у невластивому або властивому, «наочному», 
«чуттєвому» зв’язку. Предмет сприйняття, наприклад ручка, яку я тепер 
бачу тут на столі, жодним чином наочно не пов’язана з книжкою, що рік 
тому лежала на тому ж самому місці на столі й яку я зараз пригадую. Вона 
не лежить «поруч» із ручкою і взагалі не має жодного просторового сто
сунку єдності з нею, для чого потрібна єдність побаченого в часовій трива
лості. Таким чином, такі стосунки і спрямоване на них пов’язувальне спо
глядання, стосунки просторового положення одного предмета до іншого, 
неможливі у разі предметів споглядань, відокремлених у такий спосіб.

§ 38. Необхідний зв ’язок інтенційних предметів усіх
сприйняттів і позиційні репрезентації Я і спільноти Я на

підставі часу як форми чуттєвості

Одначе тут попри це відокремлення, існує певна єдність і обгрун
товані нею стосунки єдності. Якого ю на ґатунку, нам стане зрозумілим,
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якщо ми пригадаємо вже згадані інтенції горизонту. Кожне сприйняття 
як справжня предметність споглядальної свідомості має свій горизонт 
Раніше й Потому. Воно вказує назад на раніше сприйняте, що може бути 
репрезентованим у спогадах, причому також і тоді, коли вони не пов’язані 
безпосередньо з відповідним сприйняттям, а відокремлені від нього тем
ними, незгаданими відрізками. Без огляду на зв’язок, який має бути об
говорений пізніше, а саме на те, що кожне сприйняте «нагадує» минуле, 
схоже або те ж саме, навіть якщо воно темпорально відокремлене від 
нього -  тобто на зв’язок однаковості та схожості, -  тут існує ще один, 
глибший вид єдності: якщо я починаю зі сприйняття і через спогади пе
реходжу до власного минулого, то це минуле є саме моїм минулим, тоб
то минулим того ж самого теперішнього і живого суб’єкта. А минулий і 
тепер пригаданий навколишній світ належить до того ж світу, в якому я 
живу зараз, тільки репрезентований у частині свого минулого.

Те саме відбувається, якщо залучити також інтерсуб’єкгивність,
коли Інший розповідає мені про свої минулі переживання, сповіщає про 
свої спогади; пригадане в них належить до того ж об’єктивного світу, до 
якого належить дане у моїх і наших теперішніх переживаннях. Хоча при
гаданий навколишній світ Іншого, про який він розповідає, може бути ін
шим, ніж той, в якому ми тепер перебуваємо, і так само власний пригада
ний навколишній світ може бути іншим; я міг змінити місце проживання, 
опинитися в іншій країні з іншими людьми, іншими звичаями тощо, або 
те ж саме просторове довкілля з його людьми могло впродовж людсько
го життя настільки змінитися, що ю но стало просто іншим; але всі ці 
різноманітні пригадані навколишні світи все ж таки є частинами одного 
об’єктивного світу. У найширшому сенсі він є життєсвітом для людства, 
яке утворює спільноту порозуміння, нашою Землею, яка містить усі ці 
різноманітні навколишні світи з їхніми змінами та минулими — оскільки 
ми не маємо людних звісток з інших планет про людей, що, можливо, 
на них живуть35. Усе, що я зараз первинно чуттєво сприймаю, все, що я 
сприймав і тепер можу пригадати, або про що мені можуть розповісти

35 При цьому об’єктивний світ, звичайно, ототожнюється зі світом людства, як 
найширшою спільнотою можливого порозуміння. У нашому контексті ми можемо за
лишити поза лаштунками проблему, як світ, якщо брати конкретно життєсвіт людства, 
стосується об’єктивного світу в строгому сенсі, тобто світу в сенсі природничого ви
значення.
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інші як про сприйняте або пригадане ними, посідає своє місце в цьому 
світі. Воно має свою єдність через те, що воно в цьому об’єктивному сві
ті посідає своє чітке часове місце, місце в об’єктивному часі.

Це стосується кожного предмета сприйняття як такого, що його ма
ють на увазі як дійсно сущий предмет. Це означає, що в сприйнятті у сфері 
живого теперішнього існує суперечність, існують перестрибування сприй
няття до суперечливого стосовно нього іншого (див. вище § 21) сприй
няття, і так само в кожному розвинутому минулому сприйнятті. Супер
ечність постає в самій чуттєвості (тобто до будь-якої активності). Однак 
при цьому слід зауважити, що інтенційного часу, який належить до самих 
предметностей, які мають на увазі, це не стосується настільки, наскільки
суперечливі інгенціині предмети, які пронизують один одного, не є супер
ечливими стосовно саме часового моменту; нібито у суперечці могли б 
опинитися два відрізки часу з однаковим кольором у той самий спосіб, у 
який кольори одного предмета можуть постати як два різні, суперечливі 
кольори в одному часовому відрізу. Первинна пасивна чуттєва супереч
ність необхідно стосується двох предметів того ж самого часового визна
чення й має цю ідентичність часового визначення за свою передумову.

Таким чином, чуттєво конституйована часова низка за будь-яких 
умов є єдиною, в якій, без огляду на інші конституйовані та конститу
тивні характери єдності та незалежності, впорядковане все інтенційне як 
таке, а саме як чуттєво конституйоване (первинно постале). Отже, все, 
що постає первинно, навіть якщо воно постає в суперечності, посідає 
своє конкретне часове місце; тобто воно не лише в собі має феноменаль-

•  V »  •  инии час, це дано в інтенціиніи предметності як такий, а також посідає 
чітке місце в об’єктивному часі. Точніше кажучи, воно може поставати 
у спосіб обопільного скасовування тільки послідовно, і де одне постає, 
друге усвідомлене у спосіб прихованості; отже, кожна така приховано 
або відкрито дана предметність, все ж таки мусить маги інтенційну часо
ву довжину і місце в часі.

Тепер ми розуміємо внутрішню істину К атового твердження: 
час -  це форма чуттєвості, й тому він є формою кожного можливого сві
ту об’єктивного досвіду. До всіх питань про об’єктивну дійсність -  до 
питання про те, що надає перевагу певним «явищам», даним у наочних
досвідах інтенціиним предметам, завдяки чому ми приписуємо їм пред-

127



икат «істинний» або «дійсний предмет» -  постає факт суттєвої своєрід
ності всіх «явищ», що виявляються істинними або хибними, яка полягає 
в тому, що вони дають час, причому так, що всі дані часи вбудовані до 
одного часу. Таким чином, всі сприйняті індивіди й ті, що можуть бути 
сприйнятими, мають спільну форму часу. Вона є першою й основною 
формою, формою всіх форм, передумовою всіх інших зв’язків, які вста
новлюють єдність. «Форма» означає тут характер, який від самого почат
ку з необхідністю передує всьому іншому в можливості наочної єдності. 
Часовість як тривалість, як співіснування, як послідовність є необхідною 
формою всіх цілісних наочних предметів і тому формою їхнього спогля
дання (формою конкретно індивідуального побаченого).

Водночас словосполучення «форма споглядання» має ще другий 
сенс: все, побачене в єдності споглядання індивідуальне, дане у часовій 
орієнтації, яка є формою даності всього присутнього у присутності. Окрім 
того, всі конкретні індивіди (зрозуміло, це також стосується абстрактних 
індивідуальних моментів), які усвідомлюються у спочатку незв’язаних 
спогляданнях, належать до єдності часу (хоча й не наочного, але тако
го що стає наочним, даним у вільному розгортанні, тобто у здійсненні 
інгенцій, що їх містять споглядання). Час -  це форма, єдина форма всіх 
індивідуальних предметностей, які дані або можуть бути Я у спочатку 
незв’язаних спогляданнях, наприклад, у сприйняттях і відокремлених від 
них спогадах. Або кожне споглядання має свій горизонт, який можна роз
горнути в нескінченність споглядань, яким відповідають предметності, 
яків цьому розгортанні усвідомлюються як дані в часі; цей час після роз
гортання, тобто в даності, виявляється тим самим, якому належать спо
глядальні переживання й переживання Я взагалі.

Цетриває далі у вчуванні. У ньому конституюється інтерсуб’єктивно 
спільний час, в якому все індивідуальне мусить мати змогу бути впоряд
кованим як переживання та інтенційні предметності. Це слід звести до 
того, що для кожного Я вчування є особливою групою позиційних ре
презентацій на відміну від спогадів й очікувань і ці споглядання, як усі 
позиційні споглядання, можна об’єднати в наведений спосіб.

Якщо ми запитували про зв’язок, який уможливлює єдність усіх 
сприйнятгів і позиційних репрезентацій Я, то ним виявився часовий 
зв’язок. Він встановлений у сфері пасивності, що означає -  у чуттєвості.
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Будь-які сприйняття всередині Я-свідомості мають зв’язок, чи схоплює 
їх Я активно як пов’язані з іншими або воно взагалі в них не живе і пе
реймається чим завгодно стосовно інших предметів, вони у собі мають
зв язок, вони конституюють всеосяжний зв язок своїх інтенцшних пред
метів. Кожне має свій ретенці йний горизонт і надає змогу проникнути 
до цього горизонту та розгорнути його у спогадах. Так, будь-який не на
очний в єдності сприйняття зв’язок вказує назад на зчеплення зв’язків у 
єдності дійсного споглядання, тобто на можливі континуальні пригаду
вання, які наочно відтворюють це зчеплення. З іншого боку, дійсно на
очне вказує на нові дійсні споглядання, і це вказування перед є очікуван
ням. До сутності сприйнятгів Я належить те, що вони постають лише в 
континуальному зчепленні. Єдність Я сягає й може сягати лише настіль-

» »ки, наскільки ми маємо єдність внутрішньої свідомості; а всі інтенщині 
предмети сприйняття, що постають у ній, мають конституювати зв’язок, 
який перекриває іманентний час актів. Кожне сприйняття і кожне прига
дування як репродукція сприйняття мусять, отже, маги до своїх предме
тів часовий стосунок, який принципово можна унаочнити. Як пов’язані 
з дійсними або удавано дійсними предметами всередині світу вони пере
бувають у зв’язку. Цей зв’язок дає підставу для стосунків певного ґатун
ку, а саме для стосунків часового місця всіх сприйнятих предметностей, 
тобто предметностей, які мають на увазі як дійсно сущі.

Узагалі у вигляді закону можна сказати, що всі сприйняття та до
свіди Я перебувають у зв’язку стосовно їхніх інтенційних предметів,
вони пов’язані (навіть там де суперечать одне одному) з часом. І так само 
всі сприйняття та досвіди всіх Я-суб’єкгів, які розуміють один одного 
перебувають у зв’язку стосовно їхніх інтенційних предметів -  у зв’язку 
конституйованого в усіх їхніх суб’єктивних часах об’єктивного часу й 
конституйованого в ньому об’єктивного світу.

Напевне, головна проблема феноменології полягає в тому, щоби про
яснити, як кожний досвід (наприклад, кожне пригадування) пов'язується 
з іншими досвідами (наприклад, пригадування з відповідним актуаль
ним сприйняттям) того ж самого Я або в тому ж потоці свідомості, що 
утворює зв’язок у часі всього пережитого у досвіді; а також зрозуміти 
вид необхідності, яка претендує на те, щоби стосуватися будь-якого мож
ливого Я і його досвідів.

129



Якщо говорять про потік свідомості, то певним чином вже перед
бачають нескінченний час, в якому ніби крокують назад або вперед від 
усвідомлення до усвідомлення. Якщо якась свідомість актуально дана 
(або уявлена у можливості як дана) і необхідно плине вперед, то існує 
можливість, що потому спливуть пригадування свідомості, які ведуть до 
цілісного потоку свідомості. Ці складні проблеми й особливо те, як від
бувається схоплення абсолютного часового визначення предмета, кон
ституювання його положення в об’єктивному часі і як взагалі цей зв’язок 
об’єктивного, абсолютного часу проявляється в суб’єктивному часі пере
живання, є великою темою подальшої феноменології свідомості часу36.

§ 39. Перехід до квазі-позиційності. Н езв’язність споглядань
фантазії

Якщо дотепер ми розглядали тільки можливості наочної єднос
ті всередині позиційної свідомості, єдності сприйнятгів між собою і 
сприйнятті в із покладальними репрезентаціями, то зараз ми переходимо 
до квазі-позиційності і перцептивної, і репродуктивної фантазії; ми запи
туємо, які можуть бути можливості наочної єдності всередині неї самої 
(її інтенційних предметів), як і між нею та інтенційними предметами по
зиційних переживань.

Поміж переживань сприймання дійсних предметів світу можуть 
виникати -  без зв’язку з ними -  переживання фантазії, спрямовані на 
фікцію, на предмети, які мають на увазі як фікцію. Вони не пов’язані зі 
сприйняттями; це означає: що якщо всі сприйняття стосовно своїх пред
метностей утворюють певну єдність, пов’язані з єдністю світу, то пред
метності фантазії випадають із цієї єдності, вони не утворюють у такий 
спосіб разом із предметностями сприйняття єдність світу.

Звичайно, фантазії Я пов’язані як між собою, так і з його сприйнят
тями як переживання, як усі переживання внутрішньої свідомості, яка 
стосовно їх є сприймальною. Як переживання, як усі акти вони підпо
рядковані її єдності; це означає, що внутрішня свідомість конституює 
інтенційний зв’язок. Проте вони не пов’язані стосовно своїх предметів 
ані між собою, ані зі сприйняттями. Кентавр, якого я зараз фантазую, бе- 
гемот, якого я фантазував до того, і стіл, який я прямо зараз сприймаю, не

36 Деякі подальші зауваження див. у § 63, Ь.
130



мають між собою жодного зв’язку, тобто вони не мають часової позиції 
стосовно один одного. Якщо всі досвіди, теперішні й минулі, об’єднує 
зв’язок досвіду, в якому панує однозначний часовий порядок: раніше, по
тому й одночасно в абсолютному часі, то предметностей фантазії це не 
стосується; кентавр не є ані раніше, ані пізніше за бегемота або за стіл, 
який я зараз сприймаю.

У певному сенсі, кожна предметність фантазії, звісно, має свій час; 
її усвідомлюють як єдність часової тривалості. Отже, і тут час утворює 
єдність так само, як це було виявлено для замкненого в собі сприйнят
тя або пригадування. Сфантазоване завжди є часовим; наприклад, кож
на чуттєва фантазія фантазує чуттєвий предмет, що йому як просто ін- 
тенційному предмету належить інтенційна часовість. Предмет фантазії 
усвідомлюється як часовий і визначений часом, як такий, що триває в 
часі, але його час -  це квазі-час. Скажімо, йдеться про фантазію пофар
бованого в червоний колір трикутника. Я можу описати його і при цьому 
також вийду до його тривалості. І все ж таки він не перебуває в часі. Це 
означає, що часова тривалість трикутника модифікована в усіх своїх ча
сових пунктах у тому ж сенсі, що й квазі-пофарбування, на відміну від 
пофарбування дійсного червоного трикутника. Кожна річ має свій колір. 
Річ фантазії -  це сфантазована річ, сфантазована як так і так пофарбо
вана тощо. Колір фантазії -  це інтенційний корелят фантазії і як такий 
має модус «начебто». А втім є сенс говорити про те, що просто уявлене 
(або взагалі уявлене, сприйняте, пригадане, сфантазоване тощо) також є 
дійсним, або, мабуть, також не дійсним, а саме щось недійсне, дане в уяв
ленні або удаване, яке регулярно себе засвідчує, у кожному пункті й ви
значенні є конформним чомусь дійсному. Так само й навпаки, до кожного 
даного в нормальному сприйнятті ми можемо сконструювати фантазію, 
яка уявляє той самий предмет у той самий спосіб презентації. Утім обом 
фікціям бракує того, що позначає предмет, який дійсно існує: абсолютної 
часової позиції, «дійсного» часу як абсолютної, серйозної одноразовості 
даного в часовому образі індивідуального змісту. Точніше кажучи, хоча 
час і уявлено, навіть наочно уявлено, але це час без дійсної і властивої 
умісцевленості позиції -  тобто квазі-час.

Звичайно, у фантазії ми також наочно маємо феноменальні місця і 
релятивні зв’язки місць і позицій, а також відстані. Однак, вона не пропо-
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нує нам жодної позиції, яку можна ідентифікувати в сенсі «у-собі» й від
повідно вирізняти її. Ми можемо уявляти собі пофарбований у червоний 
шлір трикутник у будь-якій кількості незв’язаних фантазій у цілковитій 
однаковості, в цілком однаковій тривалості, тоді всі вони відрізняють
ся один від одного як змісти різних фантазійних усвідомлень, але вони

• •  • • ♦ / - у  • і  « vне відрізняються як індивідуальні предмети. Оскільки фантазії дійсно 
незв’язані, не має людної можливості говорити тут про багато предметів 
або про той самий предмет, який повторно уявляють. При цьому, щоби 
бути точними, ми припускаємо, що відповідні фантазії уявляють свої 
предмети саме в таких «горизонтах», отже, якщо одна уявляє предмет А 
в певному так і так визначеному або невизначеному часово-предметному 
зв’язку, то інша робить це в саме такому, саме так визначеному або не
визначеному зв’язку. З огляду на свободу фантазії ця можливість цілком 
однакової фантазії дана a priori.

Через це стає зрозумілим сенс незв’язаності споглядань фантазії. 
Предметностям фантазії бракує абсолютного часового положення, і тому 
вони не можуть, як предмети сприйняття, мати між собою єдність часу, 
єдиний порядок часу, якщо ми, як дотепер, говоримо про фантазії, я 
не утворюють між собою спів-помислений у свідомості зв’язок, єдність 
фантазії. Таке можливе утворення єдності все ж таки не належить до сут
ності фантазій. До їхньої сутності не належить те, що вони мають по
ставати в континуальному зчепленні, що як єдність є континуальністю 
фантазії. Окремі фантазії a priori, а також зазвичай в нашому фактичному 
досвіді, аж ніяк не зв’язані. Тому в таких випадках не має жодного сенсу

К1

запитувати, чи існує предмет однієї з них до або після предмета іншої. 
Кожна фантазія, що перебуває поза зв’язком, має свій час виображення, 
і існує стільки таких часів, які не можна порівнювати (попри на загальну 
форму, конкретну сутність взагалі), скільки є або може бути фантазій, 
тобто нескінченно багато. Жодна абсолютна позиція однієї не може бути 
ідентичним з позицією іншої. Які зв’язки між ними все ж таки можливі, 
слід ще прояснити.

Зауваження. Коли ми говоримо про багато незв’язаних фантазій тієї 
ж самої предметності, стосовно якої, попри цю однаковість, не може йти
ся ані про індивідуальну ідентичність, ані про не-ідентичність, то слід 
зауважити, що ми при цьому не маємо на увазі множину фантазій того ж
132



самого сфантазованого в точно висловленому сенсі, який має прихову
вати в собі, що у свідомості ці фантазії є фантазіями того самого. А саме 
якщо я фантазую А, то іншого разу я можу утворити фантазію саме тако
го змісту А і маги на увазі це А як саме таке, яке я фантазував раніше. Це 
відбувається в простий спосіб в акті, який поводиться з першою фантазі
єю саме так, як пригадування з колишнім сприйняттям того ж самого. Ми 
поводимося так, «начебто» ми знову пригадуємо квазі-сприйняте, і таке 
квазі-притадування (яке у зміні настанови приховує в собі дійсне прига
дування колишнього фантазування та сфантазованого як таких) може до
даватися як завгодно часто, мабуть, мати водночас характер пригадуван
ня раніше вже пригаданого тощо. Тоді ми маємо ланцюг не незв’язаних, 
а інтенційно зв’язаних фантазій, які зі свого боку можуть перетворитися 
на єдність зв’язаних пригадувань, в яких багаторазово побачене свідомо 
й інтуїтивно дане як те саме. І все-таки це вже випадок утворення зв’язку 
фантазій, який тепер слід докладніше розглянути.

§ 40. Часова єдність і зв ’язок у фантазії
через утворення єдності світу фантазії.

Індивідуація можлива лише у світі дійсного досвіду

Не зважаючи на сутнісну незв’язаність усіх споглядань фантазії, і 
тут у певному сенсі все ж таки можлива єдність, а саме через те, що в 
усіх фантазіях -  якщо говорити у нейтральній модифікації -  конститу
юється один квазі-світ як єдиний почасти побачений, почасти удаваний 
у порожніх горизонтах. Звісно, ми можемо довільно квазі-наповнювати 
невизначеність цих горизонтів через фантазії. Але це нічого не змінює в 
тому, що -  наскільки це так -  всі ці фантазії пов’язані в єдності дійсної і 
можливої предметної свідомості, яка охоплює їх. «Єдність фантазії» -  це, 
вочевидь, єдність можливого досвіду або нейтральна модифікація єднос
ті досвіду. Але це й обґрунтовує сутність єдності досвіду.

Так утворюється єдність усіх вільних фантазій, які належать певній 
казці, яку ми заради чистої фантазії звільняємо від усіх зв’язків з акту
альним світом. Фантазуємо ми відразу всю казку або в окремих актах, 
кожний новий акт приєднується до попереднього в темному горизонті,
який, упм, можна розгорнути, при цьому темні пригадування для мене, 
того, хто далі читає казку, є дійсними пригадуваннями раніше прочита-
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ного, сфантазованого мною, при написанні казки, натомість, додавання 
відбувається у «спогадах у фантазії», які самі є квазі-спогадами.

Це охоплює, отже, будь-який «зв’язок» фантазій, які саме через їхній 
власний сенс уходять до можливої, наочно цілісної фантазії, яка узгод жено 
конституює цілісний світ фантазії як свій корелят. Усередині такого світу 
фантазії для кожного індивідуального об’єкта фантазії (як квазі-дійсності) 
відбувається «індивідуальне» виокремлення кожного часового пункту та 
кожної часової тривалості. Ми маємо це насамперед у найдужчій єдності 
фантазії, а саме в присутності: однакове в ній індивідуально вирізняється.
Далі «індивідуальне» виокремлення дане у фантазії, наскільки її взагалі (в
єдності зв’язаних окремих фантазій) можна перевести в наочну єдність, в 
єдність присутності в поширеному сенсі (континуум перебігу присутнос
тей), без доповнення нових, пов’язаних з новими предметами фантазій, 
які розширюють світ фантазії.

Але що, якщо ми переходимо з одного світу фантазії до іншого, 
непов’язаного з ним? Сутність двох довільних фантазій зовсім не вимагає 
їх об’єднання в одну фантазію. Як ми інтенційно рухаємося у фантазії, так

_______ ♦  •  <1 М «  ♦  •  ♦  •  ♦  ______корелятивно у с в т  фантазії є узгодженість і суперечність, несумісність, а
• •  *також тут можливі всі стосунки просторової і часової П ОЗИ Ц ІЇ, ЯКІ ми вия

вили для предметів у дійсному світі; все переведено тепер у модус «квазі». 
Між утвореннями незв’язаних фантазій такого немає. Адже «речі», проце
си, «дійсності» різних світів «не мають нічого спільного». Ліпше сказати, 
здійснення і нездійснення інтенцій, які є конститутивними для одного сві
ту фантазії, ніколи не можуть стосуватися тих, які є конститутивними для 
іншого світу фантазії, хоча це нічого не змінює в тому, що ми маємо справу 
з квазі-інтенціями. Особливу роль тут відіграє єдність часу як умова мож
ливості єдності світу, кореляту єдності «певного» досвіду і, так би мовити, 
ірунг, на якому розгортаються всі несумісності у формі «суперечності».

Як пов’язані між собою виокремлення часових пунктів, часових 
тривалосгей усередині різних світів фантазії? З огляду на їхні складові, 
ми можемо говорити про однаковість і схожість, але не про ідентичність, 
що взагалі не мало б жодного сенсу; через це не можуть виникати жодні 
пов’язувальні несумісності, які передбачають таку ідентичність. Напри
клад, немає сенсу запитувати, чи є Гретель з однієї казки тією ж самою Гре
тель, що й Гретель з іншої казки, чи стосується те, що було сфаншзовано і
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висловлено про одну, також й іншу сфантазовану, так само як і запитувати 
про те, чи вони споріднені між собою тощо. Я можу це стверджувати — і 
це припущення вже є твердженням, але тоді я пов’язую обидві казки з од
ним світом. Усередині казки я можу так запитувати, адже ми від самого 
початку маємо світ фантазії, тільки запитування, звісно, припиняється там, 
де припиняється фантазія, де вона більше нічого не визначає; і довільно 
формулювати визначення (або залишати їх можливими в недовільному 
подальшому фантазуванні) залежить від побудови фантазії в сенсі подаль
шого розгортання єдності фантазії.

У дійсному світі нічого не залишається відкритим, він такий, яким 
він є. Світ фантазії «є» і є так і так, як його фантазує фантазія; жодна фан
тазія не закінчується і не залишає відкритим вільне оформлення в сенсі 
нового визначення. Утім, з іншого боку, сутність зв’язку, в яшму полягає 
«єдність» фантазії, все ж таки містить повноту обмежень сутності, які не 
можна не помічати. Вони виражені в тому, що нехай навіть й у відкриго- 
вільному розгортанні єдності фантазії' конституюється єдність «можливо
го світу» з відповідною формою часу фантазії.

З того, що ми розглянули, випливає, що індивідуація та ідентичність 
індивідуального, як і обгрунтована ними можлива ідентифікація, можливі 
тільки всередині світу дійсного досвіду на підставі абсолютної часової по
зиції. На це тут слід лише коротко вказати; ми не маємо зараз наміру ви
класти розгорнуту теорію івдивідуації37. Досвід фантазії, ота®, взагалі дає

•  «не індивідуальні предмети у властивому сенсі, а лише квазмндивідуальні 
й квазі-ідентичні, а саме всередині утриманої єдності світу фантазії. Це 
підтверджує правильність нашого початкового виключення сфери ней
тральності заради обгрунтування теорії судження, оскільки теорія суджен
ня починається саме з досвіду індивідуального як такого, що дає граничну 
очевидність, а такий досвід індивідуального не відбуваєт ься у фантазії і 
взагалі в нейтральній свідомості.

§41.  Проблема можливості наочної єдності предметів
сприйняття і споглядання Я

Якщо тепер ми все ж таки залучаємо до царини нашого розгляду 
також досвід фантазії, то це на підставі того, що вона все ж є більшим

' Стосовно деяких додаткових зау важень див. § 42, а особливо Додаток І.
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за суто нейтральну паралель дійсного досвіду й визначення, яке в ньому 
здійснюється. Тому і тут не достатньо все, утворене в царині позицій
ності, просто перевести в модус «квазі». Тут радше, попри незв’язаність 
предметів сприйняття і предметів фантазії, ще можлива наочна єдність 
такого гатунку, що може зробити внесок до (релятивного) визначення Ін
дивідуальних, даних у досвіді предметів. Спроба відповіді на це питання 
про можливу тут єдність приведе нас до найширшого поняття єдност і 
споглядання -  ширшого за утворене раніше -  і до всеосяжного виду від
ношень, а саме до відношень однаковості та схожості, які можливі між 
усіма предметностями чи то предметами сприйняття, чи то предметами 
фантазії, що їх може об’єднати ця єдність споглядання.

Варто попередньо вказати на засадову функцію цих відношень, а за
разом вільної фантазії у вищому вимірі усвідомлення загальності, а осо
бливо споглядання сутності. її буде докладніше розглянуто в III частині. 
Тут ми залишаємося у сфері досвіду індивідуального і запитуємо тепер 
про те, якого виду є єдність споглядання, яка уможливлює ці відношення, 
і на чому вона ґрунтується.

§ 42. М ожливість утворення наочного зв ’язку між усіма 
конституйованими в потоці свідомості предметностями через

асоціацію

а) Часова єдність усіх переживань Я

Єдністю, про яку ми тут запитуємо, не може бути єдність пред
метностей в абсолютному часі світу як єдність одночасності або послі
довності. Оскільки було показано, що предмети фантазії з предметами 
сприйняття і між собою не мають жодного часового зв’язку й унаслідок 
цього жодної обґрунтованої ним можливої наочної єдноссті. Якщо, отже, 
єдність не може бути єдністю предметностей, то вона може бути тільки
єдністю переживань, а саме переживань сприйняття, пригадування та

*■  _____ « ♦ *  •  •  •фантазії, якг конституюють ці предметності.
Усі переживання Я мають часову єдність; вони конституйовані в 

абсолютному потоці внутрішньої свідомості часу і мають в ньому свою 
абсолютну позицію й одноразовість, своє одноразове поставання в аб
солютному Тепер, у якому вони ретенційно відлунали й занурилися в
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минуле. Звичайно, цей час переживань не є часом інтенційних предмет
ностей у переживаннях. Якщо, наприклад, коли я сприймаю речі свого 
довкілля, я раптом щось пригадую і цілком звертаюся до цього, то світ 
сприйняітя не зникає; хоча він і втрачає «акіуальність», «віддаляється 
від мене», перцептивно він і надалі тут, у широкому сенсі сприйнятий. 
Пригадування, в якому я тепер живу, пропонує мені для пригаданого 
певний час, який імпліцитно зорієнтований на теперішність сприйняття. 
Проте пригадане минуло навіть «лежить далеко» на відміну від сприйня
того (характер, який не є безпосередньо наочним часовим характером, а 
вказує на розгортання ланцюга споглядань), хоча пригадування як пере
живання відбувається водночас із переживанням сприйняття. А шли ми 
очікуємо щось побачити, то очікуване схарактеризоване як майбутнє, як 
таке, що стає (хоча, може, й не наочно), хоча переживання очікування 
та сприйняття відбуваються водночас і почасти послідовно, сприйняття 
після певної частини спочатку, очікування -  потому. Оскільки при цьому

♦ #1 •  ♦

йдеться про позицшні переживання, то всі їхні інтенцшні предметності, 
індивідуальні предметності, на які вони спрямовані, мають абсолютне 
положення в об’єктивному часі, часі світу, який принципово можна зро
бити наочним завдяки утворенню зв’язку пригадування у зворотному 
напрямку від теперішнього сприйняття. Точніше кажучи, це належить 
до їхнього предметного сенсу; їх мають на увазі як визначені своєю аб
солютною позицією в об’єктивному часі. Якщо ми тепер не братиме це 
до уваги, то крім того конститутивні переживання як переживання у вну
трішньому часі свідомості мають свої абсолютні часові положення сто 
воно одне одного, свої Раніше і Пізніше. Те саме стосується переживань 
фантазії, що постають у цьому потоці, а сфантазовані в них предметнос
ті, натомість, не мають абсолютної часової позиції, яку можна ідентифі
кувати.

Таким чином, між усіма переживаннями Я існує часова єдність, яка,
звісно, ще не є єдністю споглядання. Адже зміст переживань, побачене, 
сприйняті, пригадані, сфантазовані предметності відокремлені одна від 
одної. І навіть якщо між усіма сприйнятими і пригаданими індивідуаль
ними предметностями позиційних переживань існує єдність, яку можна 
унаочнити і яку вони мають на підставі своїх абсолютних часових по
зицій в об’єктивному світі, то предметностям фантазії цієї можливості
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зв’язку бракує. І все ж таки існує можливість утворення наочного зв’язку 
для всіх конституйованих у потоці внутрішнього часу свідомості пред
метностей на підставі того, що вони спільно-консштуйовані в ньому.

Ь) Подвійна функція асоціації для зв’язку позиційної свідомості
Утім для утворення такого наочного зв’язку, єдності споглядання 

між темпорально роз’єднаними інтенційними предметами Я, ще недо
статньо факту того, що вони спільно конституйовані в одній Я-свідомості. 
Свідомість часу є лише свідомістю, що продукує загальну форму (див.
16 і 38). Фактичне збудження й зумовлена ним фактична наочна єдність 
сприйнятгів і спогадів або інтенційних предметів сприйняття і пригаду-

•  *вання -  це результат асоціації, цього виду пасивної синтези, яка спира
ється на найнижчий ступінь синтез свідомості часу. Ми мусимо поверну
тися до закономірності асоціації і збудження, щоби зробити зрозумілою 
структуру чуттєвого поля, поля збуджувальних, визначених у присутнос
ті передданостей, а потому й можливість того, що з цього поля виокрем
люються певні даності й зумовлюють звернення і предметне охоплення 
Я (гомогенну асоціацію), як і можливість об’єднання даних у присутності 
елементів різних чуттєвих полів (гетерогенну асоціацію). Але окрім цієї 
функції об’єднання всередині присутності асоціація має ще й іншу функ
цію: об’єднувати роз’єднане, наскільки воно взагалі було конституйова
не в одному потоці свідомості, присутнє з неприсутнім, тепер сприйняте 
з віддаленими, відокремленими від нього спогадами, а також навіть із 
предметами фантазії'38; однакове тут нагадує однакове там, схоже нагадує 
схоже. Через це виникає взаємозв’язок, звісно, в цій сфері пасивності та 
побудованій на ній рецептивносгі це ще не зв’язок у логічному сенсі, в

« •сенсі спонтанної, творчої свідомості, яка конституює зв язок як такий.
Отже, якщо ми спочатку обмежуємося позиційною свідомістю, то 

насамперед слід оживити результат асоціації, зв’язок усіх сприйнятгів Я,
теперішніх і минулих, на підставі того, що вони конституйовані в часі 
одної свідомості, утворити між ними справжню усвідомлену єдність. 
Тільки на підставі асоціаційного збудження можна пов’язати між собою 
окремі спогади й крок за кроком у пригадуванні наочно пов’язати всі 
їхні частини. Тобто якщо спогади асоціаційно збуджені, то їх можна впо
рядкувати в часовому зв’язку, раніше і пізніше, «як це було насправді»,

38 Див. вище § 16.
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V  __ «* « ДО И Р  • ♦ ̂и визначити їхнє часове місце в минулому . Таким чином, асоціаційне 
збудження утворює передумову для конституювання часових зв’язків 
«раніше» і «пізніше». Звичайно, в царині рецептивності, в якій ми зараз 
залишаємося, не відбувається нічого, окрім утворення об’єднувального 
зв’язування пригадування, репрезентацій ного перебіїу асоціаційно збу
дженого зв’язування пригадування. На його підставі можна потому на

•  «вищому ступені схопити часові зв язки, що їх виражають часові модаль
ності предикативного судження.

Завдяки асоціаційному пов’язуванню навіть неживі світи спогадів 
дістають буття певного гатунку, попри їхню неживість, теперішнє «збу
джує» минуле, вихоплює зникле споглядання і світ цього споглядання. 
Однакове або схоже має тенденцію до повного пригадування, і вже ра
ніше, ніж щось дійсно постане у спогаді, «пригадувальне» має власти
ву «інтенцію, яка повертається до однакового або схожого в минулому»; 
воно нагадує схоже, яке при цьому є не порожнім нічим, а аналогічно 
усвідомленим як зниклий горизонт так само унаочненого або (що є тим 
самим) як минуле наочне затемнено залишається в горизонті ще дійсно 
наочного. Це, отже, зворотний процес. З наочно даного (у сприйнятті або 
спогаді) виходить інтенція, грацуальність інтенційної тенденції, в якій 
нежива зануреність ніби перетворюється на живе і дедалі більш живе аж 
до того, що занурене то у повільному, то у швидкому темпі знов спливає 
як споглядання. У разі дуже швидкого темпу ми говоримо про «раптове» 
спливання, хоча відмінність тут має тільки градуапьний характер. Цілко
вита зануреність є, отже, лише границею зануреності, як іншою грани
цею є цілковита наочність; наочність, отже, не означає розриву. Звичайно, 
до цього приєднуються процеси перекривання і проникнення, зливання 
спогадів різних «збуджених» пригаданих світів.

Можливість цього «збудження», яке випромінює з теперішнього і 
спрямоване на оживлення минулого, мусить мати свою підставу в тому, 
що між однаковим і схожим уже перед пасивно сконституйовна «чут
тєва» єдність, єдність у «нижчій свідомості», яка зв язує різні позиції 
дійсних і зниклих споглядань. Так, крізь усі позиції, згідно з усіма од
наковостями і схожостями, стало проходить зв’язування, і «збудження» 
пригадування минулого є тільки оживленням того, що до того вже було

39 Див. до цього суттєві доповнення в Додатку І.
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тут. Звісно, це оживлення додає щось нове, адже від збуджувального до 
збудженого випромінює нова інтенція, інтенція, яка після випромінюван
ня залишається феноменально наявною.

Усі ці процеси асоціаційного збудження і зв’язування відбуваються 
в царині пасивності без будь-якої участі Я. Від сприйнятого тепер випро
мінює збудження, спогади «спливають» незалежно від того, воліємо ми 
цього чи ні. Утім Я може також прагнути пригадати щось, знов репрезен
тувати минулий процес у його послідовності. Спочатку можна репрезен
тувати тільки частини, ще не впорядковані відповідно до того, відбулися 
вони раніше чи пізніше. Може бракувати проміжних частин, які Я нама
гається оживити через пробну репрезентацію збуджувальних проміжних 
членів, аж поки воно врешті-решт отримає весь процес у вигляді повного 
ланцюга пригадування і кожному окремому шматку зможе вказати його 
часове місце в ньому. Однак навіть це активне пригадування можливе 
лише на фунті вже здійсненого асоціаційного збудження; саме збуджен
ня -  це подія, яка завжди є пасивною. Активність Я може створювати 
тільки передумови для цього; вона може завдяки пробній актуалізації не
забутих відрізків пригадування віднаходити відповідні проміжні члени, 
від яких асоціаційне збудження випромінює на занурене й знов оживлює 
його. Аналіза усього цього є темою феноменології репрезентаційної сві-
домосп, тож тут п не можна розгорнути далі.

Асоціація, отже, має для позиційної свідомості подвійну функцію: з 
одного боку, на підставі абсолютної позиції в потоці часу свідомості ю на 
в єдності пригадування встановлює фактичний зв’язок усіх, теперішніх 
І минулих, сприйнятгів Я, а з другого боку, встановлює наочну єдність 
пригаданого поєднанням у спогляданні збудженого зі збуджувальним у 
спосіб, який зараз слід обговорити.

с) Наочне об’єднання споглядань сприйняття і фантазії на підставі
♦ ♦ ♦  *асоціації і наиширше поняття єдності споглядання

Це стає особливо важливим, якщо ми візьмемо до уваги, що цей 
асоціаційний зв’язок існує між усіма переживаннями Я, наскільки вони 
взагалі предметно конституюють схоже й порівнювальне; що він, отже, 
охоплює не лише позиційні споглядання, а також і споглядання фан
тазії, які самі по собі стосовно їхньої часовості є незв’язаними. Тому в
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потоці свідомості не лише конституюється цілісна корелятивна пред
метність всередині кожного в найширшому сенсі присутнього відтинка 
(присутнього у сприйнятті або у спогаді, або навіть у спогляданні фанта
зії) і пов’язувальна єдність в потоці цієї присутності; а також поза цими 
об’єднувальними зв’язками окремих відрізків присутності встановлю
ється зв’язок між будь-якими відмінними присутностями, наприклад, 
між відповідно дійсною та зниклою присутностями. Зникле асоціацій
но збуджується й наочно репрезентується й у такий спосіб знову наочно 
об’єднується в присутності зі збуджувальним.

На це спирається можлива єдність теперішнього й репрезентованого,
сприйняття та асоціаційно збудженого спогаду, або споглядання фантазії. 
Це конституйована в дійсному й властивому полі споглядання й, окрім 
того, в часовому полі чуттєво-наочна єдність, тобто єдність, фундована 
наочними деталями. Ця єдність передбачає єдність свідомості, в якій 
конституйовано первинне часове поле з його змістом або у зміненому ви
гляді квазі-первинне поле, а саме в єдності пригадування, яке скеровує на 
сприйняття. Тут ми завжди маємо не будь-який зв’язок або послідовність 
споглядань, а споглядання з корелятивною єдністю предметного. До цьо
го належить часова форма як форма, що зв’язує і водночас уможливлює 
всі подальші зв’язки, а (в разі трансцендентних предметностей) прита
манна ним просторова форма; звичайно, у випадку цілісного споглядан
ня того, що не співіснує дійсно, не як форма об’єктивного простору, а як
простір явища, в якому те, що постає в явищах, не конституйовано дій
сно пов’язаним в єдності об’єктивної тривалості, а поєднане на підставі 
асоціаційного збудження.

Якщо ми поставимо пригаданий стіл поруч із цим сприйнятим сто
лом, то ми матимемо простір з просторовою повнотою й даний у ньому 
другий живий стіл, а також час, у яшму обидва тривають поруч один 
із одним. Цьому не зашкоджує те, що пригаданий стіл сам по собі «на
лежить» до іншого часу, ніж стіл сприйняття. Ми маємо єдність «об
разу», і це образ теперішнього, тривалості зі співіснуванням, до якого 
належить просторова єдність. Так, предмети різних полів присутності, 
якщо це просторові предмети, ми можемо «пересувати один до одного» 
у просторі, «ставити поруч один з одним» у просторі явища, ми також 
можемо ставити їх поруч або пересувати один до одного в часі, причому
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останнє завжди, навіть у разі непросторових або несумісних у співісну
ванні предметів. Тоді ми можемо сказати: ми пересуваємо один до одно
го предмети, які належать до різних полів присутності, через те, що пере
носимо їх до одного часового поля; ми переносимо одні предмети до на
очного часового поля інших. У такий спосіб ми покладаємо їх у наочній 
послідовності або в наочному співіснуванні (тобто єдності одночасного 
тривання). Якщо це просторові предмети, то вони ео ipso постають в єд
ності одного простору, а саме частини нескінченного простору, що охо
плює споглядання, якому налають перевагу, і тоді, в разі одночасності, 
вони постають як такі, що тривають один поруч із одним, або як такі, що 
виникають і залишаються в цьому просторі один після одного. Єдність 
споглядання, об’єднавча спільність наочних предметів (сприйнятих чи 
репрезентованих), отже, означає (оскільки ми перебуваємо у сфері інди
віду вальних або квазі-і ндивідувальних предметностей) єдність часу, в 
якому ці предмети наочно є разом. Звичайно, і тут ми маємо розрізняти 
те, що належить до пасивності: бути збудженим, і те, що побудовано на 
цьому, що належить до (рецептивної) активності: охоплення збудженого, 
звернення до даного в наочній єдності.

Ця первинно встановлена через асоціацію єдність споглядання мож
лива, отже, не тільки між сприйняттями та пригадуваннями Я, а також 
між позиційними спогляданнями та спогляданнями фантазії. Так ми 
отримали найширше поняття єдності споглядання, яке ми можемо ви
значити у такий спосіб:

Єдність споглядання -  це єдність споглядальної предметної свідо
мості, яка має корелятом наочну єдність предметності. Однак різні ін
дивіди (або квазі-індивіди споглядань фантазії) можуть утворювати єд
ність споглядання або єдність наочної предметності тільки тоді, коли їх 
охоплює єдність наочно конституйованого часу, тобто коли вони фено
менально постають одночасно чи послідовно (або частково одночасно, 
частково послідовно) в єдності наочної присутності.

Із цього випливає, що єдність споглядання часу є умовою можли
вості будь-якої єдності споглядання для будь-якої зв’язаної множини 
об’єктів, які є часовими об’єктами; тому будь-який інший зв’язок таких 
об’єктів передбачає часову єдність.
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§ 43. Відношення зв’язку і порівняння

а) Відношення порівняння як чисті сутнісні відношення
(«Відношення ідей»)

Для суб’єкта свідомості (чистого Я) в єдності споглядально- 
пасивного усвідомлення множинні предмети взагалі можуть бути дани
ми тільки в цих двох формах: множинність предметів усвідомлена або в

•  #єдності споглядання, тоді їх споглядають у присутності, що їх охоплює, 
або в багатьох незв’язаних спогляданнях, не зв’язаних у єдність презен-
таціиного споглядання: у спогляданнях, які замість єдності одного спо
глядання мають лише єдність, яка поєднує всі переживання Я у внутріш
ній свідомості та в належному до неї часі переживання -  до чого також 
належить запальна єдність інгенційних переживань, яка не є наочною. 
Звісно, всі ці споглядання можна об’єднати на підставі того, що вони
сконституйовані в одному потоці свідомості, що уможливлює асоціацій
не збудження в єдності присутності, в якій потому наочно об’єднується 
те, що за змістом не є єдиним: пригаданий стіл, який ми «перенесли»
до простору сприйняття і поставили його поруч із дійсно сприйнятим 
столом, тепер усвідомлено з ним у наочній єдності. Звичайно, він не має
дійсного просторового положення стосовно нього, він стоїть лише «ква- 
зі» поруч із ним так само, як не має стосовно нього абсолютної часової 
позиції. Утім в єдності цього споглядання я можу порівнювати обидва 
столи.

Так єдність споглядання в найширшому сенсі утворює фундамент 
для всіх відношень однаковості та схожості, які через це не стають від
ношеннями дійсності. Тому традиційно (Г’юм і далі) їх зараховували до 
«відношень ідей», оскільки вони фундовані суто у «змістах» уявлень. Це 
означає, що форму їхньої єдності фундують винятково змісти сутності 
або певні моменти сутності об’єднаних членів. Якщо наявні відповід
ні предмети, то також неодмінно наявна питома єдність. Кажучи фено
менологічно, якщо пов’язані такою формою єдності предмети «одного

•  ■разу» дані свідомості у присутності, якщо їх узагалі можна наочно уяви
ти (принаймні стосовно фундувального моменту сутності) всередині на
очного горизонту теперішності, то їхня єдність також наявна в цій фор-
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мі (пасивно сконституйована) незалежно від того, схоплені вони чи ні. 
Так само байдуже, чи ці предмети сприймають, згадують, очікують або 
всі вони чи деякі з них є чистими фікціями, предметами фантазії у фік
тивному модусі часу. Ці єдності, які фундують відношення порівняння, 
не пов’язані з часовими предметами або індивідами, і тому пов’язані з 
часом лише через свої члени. Якщо а  пізніше за а', то їхня однаковість 
пов’язана не з часом а  або з часом а \ або з часом між ними, а з часовими 
предметами і через це з усім часом та з часовими відрізками. Такі єд
ності, або відношення, індивідуалізуються через іїадивідуальні носії або 
вони вирізняються через родові чи видові особливості своїх носіїв. Якщо 
один із членів фіктивний, то відношення не зникає, реальний член має 
тоді істинний предикат відношення, а другий член має модус фіктивного
буття (просто сфантазоване квазі-бутгя), через що саме відношення за-

•  • •  -1 •знає своєрідної модифікації.

Ь) Конституювання найважливіших відношень зв’язку (відношення
дійсності)

Відношенням порівняння, які грунтуються суто на сутнісному вміс- 
ті того, що порівнюють, без огляду на його буття hie et nunc протисто
ять відношення дійсності, тобто такі, які спираються на дійсний зв’язок 
пов’язаного («фактичні відношення»). Такі відношення можливі тільки 
між індивідуальними предметами. Найнижча єдність, що їх фундує, це 
єдність дійсного зв’язку часу, в якому те, що пов’язують, має своє абсо
лютне часове місце (див. § 40). Всі індивідуальні предмети мають ча
сову тривалість і часову позицію, із сутнісним змістом вони розтягнуті 
в первинному континуумі часу і мають у своїй спільній сутності як за
гальній сутності розміри часового відтинку як тривалість і зміст часу як 
повислу тривалості. Часові частини таких предметів (відповідно до по
ділу тривалості) за своєю загальною сутністю єдині у спільній сутності, 
яка екстенсивно пов’язує сутності частин. Індивідуальним є загальний 
предмет часового цілого, і ця єдність є єдністю часового зв’язку. Ціле

тут у становленні, і як ціле ю но є лише як таким, яким за
раз стало; спільність його частин — це становлення-спільністю, а саме 
поступове становлення, яке поширюється на всі частини і частини час
тин. Кожен часовий предмет має часовий зміст, розтягнуту сутність, і це
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ціле може бути індивідуальним лише через те, що воно розтягується, що 
воно перебуває у становленні. При цьому індивідуалізоване становлення 
має свою сутнісну форму з формальними особливостями, а саме різні 
модуси становлення тривалості й те, що до цього ще належить. Будь- 
яка реальна зв’язаність часового -  це водночас усередині форми часу й 
часово-екстенсивна зв’язаність. Будь-яка спільність об’єднаних уявлень 
у теперішності свідомості не робить уявленим часовий зв’язок; точніше 
кажучи, часовий предмет не є наочним у повному сенсі, а саме як часо
вий предмет у своїй індивідуально визначеній тривалості (яка його сут
тєво індивідуалізує), за своєю ж повною сутністю (своєю відтворністю та 
порівнянністю), натомість, він є уявленим. Зв’язок ґрунтується не в його 
повторювальній сутності як утворення єдності, які фундуюгь порівнян
ня, а з необхідністю в одноразовості його часу, в його становленні, що 
індивідуалізує зміст часу. Лише в репродукції становлення або в іншому 
індивідуально даному уявленні становлення часові предмети (сущі у ста
новленні) можуть бути уявлені як одиниці становлення. Такий часовий 
предмет може (як сутнісно «той самий») поставати в різноманітних інди
відуальних зв’язках становлення, а його сутнісні відношення з іншими 
такими предметами (однаковоїтривалості як форми становлення й одна
кової матерії становлення) можуть залишатися при цьому неушкоджени- 
ми. Часовий зв’язок і часовий порядок буде тоді іншим. Усі індивідуальні 
предмети «зв’язані» в часі; вони належать єдиному порядку становлен
ня і можуть бути уявлені тільки в часоконститутивному уявлюваннІ- 
станоалення. Індивідуальне у становленні фундує зв’язувальну єдність 
і порядок (відношення).

Щось схоже відбувається з фундованим у часовому порядку індиві
дуальних предметів порядком просторового положення. Простір -  це по
рядок індивідуальної одночасності чуттєво даних (матеріальних) речей. 
Індивідуалізаційні моменти (а в такій часовій формі, як «Водночас» інди
відуалізовані форми «Тут» і «Там») можуть фундувати зв’язок, а просто
рове положення, просторове розширення фундує просторовий зв’язок. 
Розширення саме є континуальним зв’язком. Як час є лише тим, чим він 
є, у своєму універсальному зв’язку становлення, так і простір (просторо
ве положення, просторово визначена фігура, просторовий порядок тощо,
а також відстань) є тим, чим він є, в універсальному, але індивіду-
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альному зв’язку, який, отже, є єдиним. У змісті окремого уявлення часо
вого предмета, а також просторово кваліфікованого образу нема нічого, 
що наочно відрізняло б його від будь-якого іншого так само окремо уяв
леного предмета; але індивідуальність позиції також ще не дана в окре
мих уявленнях. Тільки якщо я разом з обома предметами наочно уявляю 
загальний часовий зв’язок, у яшму кожний має своє місце становлення, я

♦  ♦ • *  •маю споглядання відстані, релятивного часового порядку, часової позиції 
положення; так само, якщо я замість окремих предметів наочно уявляю 
простір, що їх охоплює, як форму порядку, я уявляю щось більше, щось 
просторово відмінне. Звісно, лише релятивно; повну індивідуалізацію я 
маю в уявленні тільки тоді, коли я повертаюся до свого hic et nunc. В 
іншому разі я маю ненаочність, хоча уявлення і є наочним, але воно не

• • •визначене саме стосовно індивідуалізації позиції; я маю релятивну інди
відуалізацію тіл стосовно тіл у релятивному просторовому порядку, од
нак позиція його самого ще повністю не визначена. Лише коли я апелюю 
до Тут і Тепер, я (не зважаючи на брак логічного визначення) здобуваю 
визначеність, потрібну для індивідуального споглядання як такого.

Два наочно даних тіла ще, отже, не зумовлюють жодного первинно
го уявлення відстані між ними як просторового відношення на кшталт 
первинного уявлення або споглядання їхньої схожості, якщо їх взагалі 
уявляють разом. Для цього обидва наочні просторові середовища слід 
об’єднати в один простір, в яшму розташовані обидва тіла, а для цього 
потрібно, щоб обидва відтінювалися в одному полі огляду або полі до
тику. З другого боку через це ми ще не маємо жодного адекватного уяв
лення відстані й того, чи є відстань цього тіла більшою або меншою за 
відстань другого. Чи є відстань більшою, релятивно щодо іншої відстані 
як меншої, ми не можемо угледіти це прямо, для цього ми маємо з обох 
боків переглянути конститутивні для відстаней зв’язки; так само, якщо 
ми хочемо уявити однаковість відстаней, це потребує перегляду та одна
кових орієнтацій.

До відношень, які спираються на дійсні зв’язки (відношень зв’язків) 
належать також відношення причини та наслідку, цілого та частини, час
тини та частини, якщо називати лише найважливіші. Усі відношення 
дійсності принципово не можуть існувати між дійсним і квазі-дійсним, 
тобто вони не можуть конституюватися в самоданості, коли один член
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усвідомлено як дійсний, а інший -  як фікція. Якщо ціле є дійсним, то і 
частина також є дійсною; а фікція ніколи не може об’єднатися з чимось 
дійсним у ціле. Те ж саме стосується, наприклад, просторових відста
ней. Дві речі розташовані на одній відстані; відстань належить їм, І на
віть якщо вона не має існування як річ, то все ж таки вона має існування, 
фундоване існуванням речей. Просторова відстань і взагалі просторове 
положення -  це відношення, яке передбачає дійсний зв’язок. Зрозуміло, 
всі ці відношення дійсності можуть бути переведені до модусу «квазі» і 
постати в цьому модусі «квазі», якщо єдність стає єдністю фантазійного 
споглядання та світу фантазії.

с) Вужче та ширше поняття єдності споглядання

Відношення однаковості та схожості натомість нечутливі до такої 
відсутності зв’язку того, що не пов’язане в дійсності. Нечутливими вони 
є тому, що їхнє первинне джерело -  це зв’язок, який передконсгитуйова- 
но через єдність асоціації. Хоч би як потужно і стало асоціація впливала 
на конституювання пов’язаних предметів і предметних світів, вона також 
діє там, де предмети занесені до свідомості, так би мовити, без зв’язку. 
Вона сама утворює зв’язок, а саме спеціально як асоціація схожості. 
Коли цей зв’язок потрапляє до тематичного погляду, він стає фундамен
том для активного конституювання відношень схожості та однаковості. 
Таким чином, ми й тут маємо розрізняти пасивно встановлену єдність 
двох предметів і те, що схоплюємо як однаковість і схожість у рецептив- 
ності, яка грунтується на цьому, а також те, що на ще вищому ступені у 
спонтанному продукуванні конституюється як відношення схожості.

На відміну від відношень однаковості та схожості відношення дій
сності передбачають споглядання, які спираються на дійсний зв’язок і які 
у вузькому та властивому сенсі можна назвати зв’язаними споглядання
ми. Вони утворюють єдність споглядання не тільки того, що поєднують, 
а й того, що взаємоналежить одне одному -  взаємоналежить у зв’язку 
певного світу (або квазі-світу), зв’язку, що його принципово можна уна
очнити.

Ми говоримо про єдність споглядання в найвужчому сенсі, коли на
очно об’єднані у присутності предмети дійсно самодані в ньому як такі, 
що об’єктивно існують водночас, і лише тоді, коли вони дані самі. Якщо,
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наприклад, якась алея дана в єдності певного споглядання, то в єдності 
цього споглядання мусять бути даними всі її частини. Якщо одна частина 
прихована, то хоча для видимих частин ми й маємо єдність споглядання 
в цьому найвужчому сенсі, але не для алеї в цілому. Отже, ця єдність -  це 
єдність властивого сприйняття; невластиво співдане в кожному сприй
нятті не належить до єдності споглядання. Звичайно, аналогом єдності 
споглядання є єдність репрезентації (пригадування або фантазії) (див. § 
37,40).

Це розрізнення зв’язків дійсності та єдностей споглядання того, що 
тільки поєднують через порівняння, на вищому, категоріальному рівні 
дає привід для протиставлення відношень зв’язку і відношень порівнян
ня. Порівняти можна все конституйоване в переживаннях, які постають

* •у внутрішній свідомості, якщо це поєднано в наочній єдності певної при
сутності; іншими словами, все, що може увійти до єдності можливого 
досвіду, тобто корелятивно до єдності можливого світу. Утім, зв’язану 
єдність має лише те, що дійсно первинно конституйоване як предметна 
єдність.

Звісно, зв’язок у певний спосіб існує також міжтим, що є незв’язаним 
і дійсно взаємозалежним, а тільки поєднаним у єдності певного спогля
дання; проте це не дійсний зв’язок предметів, а лише зв’язок конститу
тивних переживань, а саме зв’язок їх у потоці свідомості. Свої абсолютні 
місця в часі стосовно одне одного мають як позиційні, так і нейтральні 
переживання, які конституюють предмети фантазії, а не конституйовані 
в переживаннях предметності.

(і) Формальне утворення єдності як засада формальних відношень

Тут слід ще згадати особливий вид утворення єдності як підставу 
особливих відношень, а саме формальних відношень. Це формально- 
онтологічна єдність, яка ані спирається на дійсний зв’язок об’єднаних 
предметів, ані фундована в моментах їхньої сутності або в усій сутнос
ті. Це єдність, яка поширюється на всі можливі предмети, індивідуальні 
чи не-індивідуальні; це колективна форма єдності, а саме форма спіль
ності. Вона первинно дана там, де будь-які предмети, які вона об’єднує, 
наочно дані в певній (актуальній) свідомості. Це стає єднальним пред
метним «цілим» колекції в особливому сенсі (темою), якщо при цьо-
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му відбувається наскрізне схоплення деталей і схоплення цілого. Тому 
твердження «все (все можливе, зокрема все дійсне) може стати наочним 
у певній свідомості (як дійсне і можливе в первинному спогляданні)» і 
твердження «все є принципово збираним» є рівноцінними. Усе змістове 
суттєво не фундує колективну єдність, сутність узагалі не береться до 
уваги, адже ю на є собою лише настільки, наскільки ю на уможливлює 
відмінність. Перетворення цілого колекції на предмет, звичайно, є актом 
вищого ступеню, не рецептивності, а продуктивної спонтанності, як уза
галі формальні відношення постають лише на цьому ступені й завжди 
передбачають акти предикативного мислення. Тому тут ми мусимо задо
вольнитися цим натяком і облишити подальші пояснення до наступних 
аналіз (див. § 59—62).

§ 44. А наліза порівнювального споглядання.
Однаковість і схожість

Перейдімо тепер до відношень однаковості і схожості, особливо 
важливих через їхню універсальність. Хоча ми й тут залишаємося у сфе
рі рецептивності, але слід указати на те, що ці відношення мають особли
ве значення також і на вищому ступені об’єктивації для конституювання 
усвідомлення загальності, а насамперед для усвідомлення сутності, від
так у Ш частині нам знов доведеться повернутися до них.

Порівнювання як пов’язувальна діяльність, як активне споглядан
ня, активний перехід схоплювального погляду від одного пов’язаного 
до іншого, насамперед передбачає «чуттєву» однаковість або схожість, 
вплив на чуттєвість до будь-якого окремого схоплення та зв’язку одного 
з одним. Декілька чуттєво виокремлених предметів чуттєво фундуюгь 
форму єдності чуттєвої схожості або однаковості чуттєвої групи40. Чуттє
во дане збуджує інтерес нижчого ступеня здійснити окреме схоплення і 
безперервного утримання разом. При цьому ми завжди думаємо про гру
пу схожих предметів, в широкому сенсі поєднаних у квазі-співіснування, 
певний «образ». Споглядальний безперервний перебіг переходить у по
слідовність окремих схоплень, і в переході від схоплювання до схоплю
вання тут і там для помічання виокремлюється фундамент схожості або 
однаковості, певним чином наголошений ще в пасивності, а також контр-

40 Див. § 16.
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астне щодо цього несхоже. Спільне «накладається», відмінне відокрем
люється. У кожній цілісній свідомості при переході від одного предмета 
до іншого у формі втримайня-у-схопленні відбувається не лише накла
дання, а також перекривання у предметному сенсі. При переході охо
плення від А до такого ж або схожого В у свідомості В через накладання 
перекриває А, яке ще зберігається у охопленні, і схоже в обох перекрива
ється, а несхоже суперечить одне одному.

Однак слід розрізняти перекривання однаковості та перекривання 
схожості. Звернімося спочатку до першого: якщо я схоплюю А і перехо
джу до В,то те в В,що ми називаємо однаковим з А, об’єднується з ним 
саме в такий спосіб, що відповідний момент В виокремлюється; це від
бувається через те, що він перекриває відповідний м ом енті, перекриває 
без жодної «відстані», стає з ним чимось цілковито одним, при цьому все 
перекрите можна побачити крізь перекривальне. Розрізнена двоєдність Л 
і В, а також їхня спільність переходить до єдності, яка у свідомості збері
гає подвоєння, але предметно не є ані двоякістю, ані двоєдністю «одного- 
поза-одного». Обидва є одне в одному, і лише тому є двома. Вони є разом 
і лише, так би мовити, наявні у двох «виглядах».

Якщо такий зв’язок є, натомість, простою схожістю, то хоча тут та
кож відбувається перекривання -  відповідний і первинно перципований 
5-момент перекриває відповідний, даний у Ще-усвідомленні /4-момент, -  
утім, схоже в А, яке видно крізь схоже у В і «перекрито» ним, є на «від
стані»; воно «сплавлене» з ним у певну спільність, але при цьому збері
гається певна двоєдність навіть змістової відмінності, яка є відмінністю 
та перекриванням «спорідненого». Вони разом створюють не щось од
накове, а пару, в якій одне хоча і є «однаковим» із другим, але перебуває 
від нього на «відстані». Ця двоєдність із її єдністю спільності може на
стільки наближатися і наблизитися до єдності цілковитої спільності, а 
саме до однаковості та сутнісно нерозрізненного перекривання, що ми 
матимемо змогу говорити про наближення до однаковості, про схожість, 
яка є майже цілковитою однаковістю лише з невеличкими відхиленнями. 
Проте відмінність зберігатиметься попри всі континуальні переходи.

Звичайно, це перекривання однаковості або схожості слід відрізня
ти від експлікаційного перекривання, в якому частини певного предмета 
схоплено як його частини. Тут не ідеться про предметне одне-в-одному
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частин у певному цілому в найширшому сенсі. Але, як уже зазначалося, 
воно так само відрізняється від загального накладання, яке відбуваєть
ся в кожному збиранні, простому охопленні множини предметів. Просте 
охоплення ще не веде до перекривання однаковості, до активного накла
дання охопленого з огляду на однаковість і схожість — активної діяльнос
ті, яку мотивують чуттєві однаковості та схожості. Звісно, утримувати 
разом і кон’юнкційно охоплювати ми можемо все, що завгодно, але по
рівнювання відбувається лише тоді, коли ми маємо інтенцію однаковості 
або схожості, тобто інтенцію «шукати» щось спільне. Це означає: навіть 
якщо перехід до окремих порівнювальних оглядів і тенденцію виокрем
лення спільного первинно мотивує лише вже збуджувальна чуттєва одна
ковість як вид об’єднання, то й у запропонованому гетерогенно ми все ж 
таки можемо спробувати віднайти схожість і подивитися, чи ю на дійсно 
наявна.

Протилежність чуттєвої схожості, яка може виникнути в такому 
разі, ми позначаємо як несхожість у точному сенсі, при цьому ми маємо 
на увазі не просто меншу міру схожості, дуже малу схожість, а цілковиту 
негацію схожості, яку ми хочемо позначити як гетерогенність. Вона по
стає, якщо була наявна інтенція гомогенності, й ця інтенція не виправдо
вується, якщо за спроби накладапьного перекривання виникає цілковита 
суперечність. Тут залишається відкритою проблема, чи взагалі можлива
така цілковита гетерогенність, чи не має все конституйоване у свідомості 
спільність і однаковість певного гатунку.

§ 45. Тотальна і часткова схожість (схож ість-у-зв’язку-з)

Схожість або однаковість, про яку ми дотепер говорили, ми розуміли 
як конкретну схожість і однаковість, тобто як схожість конкретних пред
метів, як, наприклад, схожість світло-червоного даху із темно-червоним 
дахом. Від цієї конкретної схожості ми відрізняємо перенесену схожість, 
схожість стосовно схожих частин, а не схожість цілого предмета, тобто 
не просто схожість. Це особливе відношення, коли конкретності й ціле

» *схожі внаслідок моментів підпорядкованих схожості, яка належить їм 
первинно.

Якщо схожість є конкретною, тобто такою, коли конкретності є 
схожими самі по собі через своє ціле «Що» і «перекриваються» як
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конкретності, то до кожного моменту, звичайно, належить те, що ми 
тут і там можемо розрізняти, схожість; точніше кажучи, ми можемо 
обидві конкретності поділити на «відповідні» моменти, і в однозначно
му впорядкуванні до кожної відповідної пари належить схожість. Так 
конкретна схожість перетворюється на часткові схожості. Проте тут 
цілості не є схожими «внаслідок» цих схожостей частин. У першому 
випадку схожість частин просто «перенесено» на цілості. Тут відбува
ється перекривання особливого ґатунку. Цілості необхідно постають 
у взаємозв’язку через те, що перекриваються їхні частини; вони самі 
дістають чуттєву єдність через те, що частини дістають єдність у пере
криванні. І про це говорять як про схожість, адже з цією вторинною 
«схожістю» пов’язані схожі наслідки. Схоже нагадує схоже. Особливо-

♦ ♦ ♦му виду перекривання відповідає певний вид асоціації схожості, шли 
«одне нагадує інше». В асоціації викликаного пригадування (шли че
рез А пригадане В) дане це «через», і водночас дано те, що А нагадує 
про В «завдяки а». Тенденція пригадування прямує від до це є 
засадничим; але оскільки а  дане лише в А, що як конкретне дане пер
винно, а а 'тільки в В, яке зі свого боку також дане первинно, то А через 
перенесення у пригадуванні знов-таки дістає зв’язок із В, який, утім, 
є дійсним зв’язшм пригадування, лише фундованим у фундувальному 
зв’язку а - а ’.

Це відношення, звісно, можна також зрозуміти і так, що схожість 
конкретностей є дійсною схожістю, але схожістю модифікованого ха
рактеру, схожістю, яка «ґрунтується» на схожості а. Тоді тотальна або 
конкретна схожість і часткова схожість -  це різні модуси схожості, і 
один модус уможливлює однозначне впорядкування всіх моментів як 
часткових схожостей, а другий модус, натомість, проявляє лише окремі 
моменти як моменти схожості. Тому ми мусимо розрізняти:

1. Тотальну схожість або чисту схожість конкретних цілісностей;
4. Часткову схожість, яка є чистою схожістю частин, але не чистою

схожістю конкретних цілісностей.
Два змісти перебувають у зв’язку чистої схожості, якщо жодна без

посередня частина одного не є несхожою на жодну з частин іншого. Не
чиста схожість -  це затьмарена схожість, затьмарена компонентами не
схожості.
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Чиста схожість має градацію. Проте ця градуальність відрізняється 
від невластивої, невюнтинуальної градуальності нечистої, часткової схо
жості, яка є настільки досконалою, наскільки частини мають схожість; 
хоча при цьому частини знов-таки можуть відрізнялися стосовно сили, з 
якою вони визначають «величину» схожості цілісностей.

• § 46. Визначення зв ’язку і визначення контрасту («абсолютні
враження»)

Обидва члени зв’язку не завжди, як у дотепер обговорених випад
ках, мусять бути презентовані в єдності споглядання. Передцаний суб
страт визначення може бути асоціативно пов’язаним з іншими схожими 
без збудження і подальшого унаочнення їх самих. Вони можуть залиша
тися на тлі, але впливати на визначення. Наприклад, велика людина по
стає в нашому видноколі як велика взагалі без маленьких людей у ньому. 
Вона контрастує з «нормальною» людиною, приклад якої може бути тем
но «збудженим» без експл і питного порівняння. Те ж саме відбувається з 
визначеннями «гаряче» і «холодне», «довго» і «коротко» тривале, «швид
ке» і «повільне». Усі ці визначення пов’язані з нормальністю досвіду, яка 
може змінюватися в різних довкіллях. «Холодна» погода означає дещо 
інше у тропіках, ніж у помірних зонах, «швидкий» транспортний засіб 
за часів поштової карети -  дещо інше, ніж за доби перегонових автомо
білів тощо. Масштаб таких визначень цілком самозрозуміло встановлює 
структура довкілля без виразного збудження контрастних членів зв’язку. 
У центрі охоплення перебуває тільки субстрат; бракує, отже, того, що ми 
в нашій загальній характеристиці описали як сутність пов’язувального 
споглядання: пересування погляду між двома субстратами. Це, так би 
мовити, неповністю конституйований зв’язок. Психологічно такі визна
чення, які постають на грунті залишених на тлі членів зв’язку, назива
ються «абсолютними враженнями». Ми маємо абсолютні враження роз
міру, ваги тощо. Таким чином, ми мусимо відрізняти визначення зв’язку 
у власному сенсі від визначень контрасту.
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II ЧАСТИНА

ПРЕДИКАТИВНЕ МИСЛЕННЯ

І ПРЕДМЕТНОСТІ РОЗУМУ
*

Розділ І

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПРЕДИКАЦІЇ 
ІГЕНЕЗА НАЙВАЖЛИВІШИХ 

КАТЕГОРІАЛЬНИХ ФОРМ
*

§ 47 Пізнавальний інтерес і його вплив на предикативні акти

Сенс будь-якої пізнавальної діяльності полягає у встановленні того, 
як і чим є суще4'. У царині рецептивності, яку ми дотепер досліджували, 
вона ніколи не досягає своєї цілі. Предмети як ідентичні єдності в роз
маїтті пов’язаних із ними кроків звернення, які схоплюють і експліку
ють їх, конституюються вже й у ній. Збуджувальне сприймають, дане в 
активному зверненні проглядають, до вже переглянутого повертаються 
у пригадуванні, встановлюють його зв’язок із іншим тощо. Проте всі ці 
акти пов’язані з безпосереднім, самоданим або репродуктивним, спо
гляданням субстратів. Якщо в усвідомленні не втрачено нічого, що було 
даним у досвіді, а особливо в спогляданні, якщо все зберігається надалі 
й утворює горизонт відомих і знайомих властивостей, то через це ми все 
ж таки ще не володіємо досвідченим так, що можемо розпоряджуватися 
їм, будь-коли відтворювати його і будь-коли сповіщати про нього іншим. 
Інтерес сприйняття, який скеровує рецептивний досвід, є тільки попе
реднім ступенем власне інтересу пізнання; це перший крок до того, аби 
наочно даний предмет дати з усіх боків (див. § 19). Але воля до пізнання,

41 також
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заради нього самого або заради певної практичної цілі, спрямована на 
дещо більше. Хоча в рецептивності Я активно звернене до того, що збу
джує, але воно не здійснює пізнання й окремі пізнавальні кроки до пред
мета воління як засоби його досягнення. У властивому пізнавальному 
інтересі вольова участь Я, натомість, залучена в цілком новий спосіб: Я 
воліє пізнавати предмет і надалі утримувати пізнане. Кожний крок піз
нання скерований активним вольовим імпульсом утримувати пізнане як 
те саме і як субстрат ознак у подальшому перебігу життя, встановлювати 
його зв’язки тощо. Пізнання -  це дія Я, ціль воління -  це охоплення пред
мета в його ідентичній визначеності, фіксація результату споглядального

42сприйняття «раз і назавжди»
Цей акт пізнання стосується передцаних предметів, але в цілком ін

ший спосіб, ніж просто рецептивна активність схоплювання, експлікації 
та пов’язувального споглядання. Його результатом є володіння знанням. 
У точному понятті предмета як предмета пізнання полягає те, що він як 
ідентичне та ідентифіковане виходить за межі часу своєї наочної даності, 
що те, що одного разу було даним у спогляданні, навіть якщо це спогля
дання вже минуло, повинне мати змогу бути збереженим як неперебутнє 
володіння; а саме в утвореннях, які через спочатку порожні ідентифікації 
знов можуть привести до унаочнення -  до унаочнення або через репре
зентацію, або через самоданісгь. Тут, отже, йдеться про об’єкгивувальні 
акти нового гатунку, не лише стосунок до передцаних і рецептивно схо
плених предметностей, а конституювання в предикативному пізнанні та 
його осаді в предикативному судженні нових предметностей, які потому 
самі можуть бути схопленими і перетвореними на тему: логічні утворен
ня, що ми їх, як такі, що виникають з %атгтуорєЇУ, із висловлювальних су
джень, називаємо категоріальними предметностями або також (оскільки 
судження є актом розуму) предметностями розуму. Тому цю пізнаваль
ну діяльність, цей вищий рівень активності на відміну від рецептивнос
ті слід позначити як творчу спонтанність, яка сама утворює предмети. 
Цими предметами як логічними утвореннями дотепер цікавилися ли
шень логіки, але не запитували про спосіб їхнього первинного утворення 
та виникнення на нижчому рівні пізнавальної діяльності. Пізнання так 
осідає в цих утвореннях, що вони вперше можуть справді стати непере-

42 Про необхідні обмеження див. «Вступ», § 13.
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бугнім володінням, предметом, що їм як ідентичним можу орудувати не 
лише я сам, який, натомість, інтерсуб’єкгивно сконституйовано таким
чином, що на підставі пов язаних із логічними актами виразами та їхні
ми індикаціями те, що спочатку було даним у моєму спогляданні, інші 
також можуть розглядати як ідентичне.

Слід облишити весь шар виразу, який нероздільно пов’язаний з пред
икативними актами, всі питання про зе ’язок мовлення та предикативного 
мислення, про те, як і наскільки все предикативне мислення пов’язане зі 
словами, як синтаксична структура виразу пов’язана зі структурою по
мисленого. Ми досліджуємо, як чисті предикативні акти без огляду на 
всі ці зв’язки феноменально постають у переживанні як суб’єктивна ді
яльність.

Сшнстшуйовані в цих логічних актах предметності як такі утво
рюють свій особливий вид. Хоча вони стало вказують на свої підстави,
проте все ж таки живуть своїм власним життям відокремлено від них як 
судження, які в розмаїтті своїх форм є темою формальної логіки. Тим 
самим накреслено головні теми подальшого розгляду. Спочатку слід роз
глянути структуру предикативної діяльності взагалі, яким чином ю на

а

спирається на акти нижчого ступеня (Розділ І); потому слід зважити на 
структуру і спосіб буття предметностей, які в ній виникають (Розділ II); 
і нарешті факт можливості відокремлення цих предметностей від їхніх 
підстав слід пов’язати з відмінністю наочного судження від порожнього. 
У ньому ми знайдемо джерело модальносгей предикативного судження, 
і самі ці модальності схопимо як модуси Я-рішень згідно з їхнім консти
тутивним походженням (Розділ III).

§ 48. П ізнавальна дія, паралельна з практичною дією

Перед переходом до спеціальних аналізів слід пояснити ще деякі за
гальні, пов’язані з предикативною діяльністю проблеми. Предикативно 
пізнавальний акт був позначений як дія, і це виправдано тим, що в ньому
____ •  « І #  •  t  •  •

також можна виявити загальні структури дії, хоча він відрізняється від
дії у звичному сенсі слова, коли ми думаємо переважно про зовнішній 
вчинок, утворення з інших самоданих предметів зовнішніх предметів 
(речей) як самоданих. Хоча пізнавальна дія також передконструює нові 
предметності, але це утворення має зовсім інший сенс, ніж утворення
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речей із речей (див. до цього § 63 і наступні); і — що тут насамперед є 
важливим — це утворення категоріальних предметностей у пізнавальній 
дії не є кінцевою ціллю цієї дії. Зрештою, будь-яка пізнавальна діяльність 
пов’язана із субстратом судження, що не зашкоджує можливості в по
дальшому перебігу пізнавання на великих відтинках рухатися з простою 
очевидністю чіткості суто в царині утворених предметів, логічних утво
рень; її ціллю є не утворення предметів, а утворення пізнання самоданого 
предмета, тобто володіння їм самим як сталою можливістю ідекгифіка-

• м  / - Г  •  ♦  ♦  ц #  •ції. Якщо воля, реалізована в зовнішній дії, грунтована на оцінювально
му прагненні, прагненні до володіння предметом, оціненим як корисний, 
приємний тощо, то тут ідеться не про оцінювальне прагнення такого та- 
тушу, а про реалізацію просто тенденції тяжіння до самоданосп: Я живе 
не в оцінюванні й у грунтованому на ньому жадапьному прагненні, а в 
об’єктивації.

Утім, пізнавальне прагнення аналогічне жадальному прагненню. 
Жадальне прагнення веде до реалізації дії, яка починається зі «згоди», а в 
подальшому перебігу дії ю на дедалі більше здійснюється, з початкового 
простого прицілювання стає поціленням. Шлях до цілі може бути про
стим, складатися з простої дії, або він може складатися з інтендованих в 
окремих актах волі проміжних цілей, які на відміну від панівного «намі
ру» мають службовий характер. Разом зі зростанням точності прицілю
вання і наближенням до цілі впродовж перебігу дії виникає ростуче від-

• » »чуття задоволення, і слід розрізняти здійснення тенденції задоволення і 
здійснення вольової спрямованості на ціль. Ця вольова реалізація завжди
позначена тим, що ю на завжди є дієвою реалізацією разом зі сприйнят
тям просторово-фізичного процесу як того, що його здійснює дія. Це не 
воління відокремлене від сприймання, натомість, сприйняте саме в собі 
характеризоване як утворене юлею.

Хоча в разі здійснення пізнавального прагнення ми, звісно, не має-
•  • • « имо такої реалізації зовнішніх процесів і предметів, то все ж таки у своїй 

структурі воно цілковито аналогічне з дією, яка реалізується зовнішньо: 
ціль -  це пізнання, і тут ми також розрізняємо цілком нездійснене приці-

• • •лювання та його ростуче здійснення в пізнавальній дії аж до цілковитою 
поцілення, аж поки предмет не стоїть перед нами як цілковито пізнаний. 
Так само в разі пізнавального діяння ми розрізняємо ціль і шлях, про-
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міжні й кінцеві цілі; пізнавання розкладається на службові та панівні дії. 
Кожна окрема дія має за свій витвір те чи те предикативне визначення, 
а загальна дія має за свій загальний витвір цілковите предикативне піз
нання предмета. Визначення (предикативні визначення) предмета дають 
тут не просто сприйняте, дане через звернення в рецепції на підставі збу
дження, все це схарактеризовано як витвір Я, як утворене в його пізна
вальній дії пізнання.

Це дається взнаки в разі повернення до вже здобутого пізнання, ре
продукції споглядань у вигляді пригадувань або інших репрезентацій. 
Тоді такі репродукції є більшим за просте пригадування колишнього спо
глядання. Ми повергаємося до репродукованого як до нашого здобутку, 
дієво утвореного у водінні здобуття. Як такий він схарактеризований ін- 
тенційно. Його репродуковано не так, як у простому пригадуванні: тут, 
як у разі кожного здобуття, відбувається модифікація волі. Це надає йому 
характеру не лише раніше схопленого у вольовому акті, а також надалі 
значливого здобутку, який ми ще утримуємо в акті волі, не просто відтво
рюючи цей вольовий акт, а в репродукованій формі досі воліючи: Я, те
перішнє Я, яке належить до особливого модусу теперішності, досі воліє; 
це означає, що я згодний з минулим водінням, співволію, зберігаю його 
чинність як теперішнього Я, що воліє тепер. Так те, що колись істинно, як 
«воно саме», було схоплене у предикативному судженні, тепер є сталим 
володінням, як таким їм завжди можна орудувати, при цьому воно, знов 
схоплене у відтворному процесі, завжди може бути репродукованим.

Пізнання істинної самості як образ цілі є тим, до чого, зрештою, 
прагне весь зумовлений пізнавальним інтересом процес, а саме до доко
наного «воно саме», але в релятивному сенсі до відповідно правильного 
результату, «через» який, як через опосердкувальний, проходить горизонт 
дії до подальших нових і ще більш віддалених результатів, що наближа
ються до істинної самості. Кожний крок пізнання визначений тим, шо 
означає не просто здійснення з прозорістю і наочністю, а водночас здій
снення пізнавального прагнення і заразом зростання його задоволення. 
Задоволення, яке йде пліч-о-пліч зі зростанням здійснення пізнання, -  це 
задоволення не від буття предмета або від володіння ним, як у зовнішній 
дії, а від модусу його пізнання, прозорості даності. Таким чином, пізнан
ня як дія є цілеспрямованою діяльністю, яка спрямована на захоплення
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у володіння істинного буття і так-буття предмета, його ознак у відповід
них обставинах речей. Це захоплення у володіння здійснюється завдя
ки передсхоплювальній, непрозорій, недоконаній гадки про буття; крізь 
гадку проходить прагнення, а в актуальному переживанні пізнавання ре
алізується дія, в якій те, що мають на увазі, підтверджується як таке, що 
його мають на увазі. Підтвердження відбувається в ідентифікувальному

* #  « «  •переході до відповідної істинної самості, в очевидному самосхопленні 
предметного буття і так-буття або опосередковано в очевидному схоплю
ванні чогось іншого, яке містить його і яке раніше вже було пізнане як 
істинне.

Пізнавальний інтерес може бути панівним і службовим. Він не за
вжди має бути чисто самостійним, дійсно чисто-теоретичним інтересом 
до предмета, пізнання, на яке він націлений, може, натомість, бути про
стим засобом для інших кінцевих цілей Я, для практичних цілей і спря
мованих на них практичних інтересів. З другого боку, він, як й інші ін
тереси, може бути ! зим, короткотривалим, і впливи інших інтересів 
можуть усувати його. Але поки він діє як спрямований на пізнання, він 
утворює передумови для ступенів завжди нових за формою пізнавальних 
актів, які будуються один на одному і за своєю структурою є однаковими 
незалежно від того, чи є вони самоціллю або слугують будь-яким іншим 
практичним цілям.

§ 49. Сенс розрізнення ступенів об’єктивувальних актів.
Перехід до конститутивних аналізів

Коли ми розрізняємо два ступені інтересу й відповідно два ступені 
об’єктивувальних актів, з одного боку, акт рецептивного досвіду, з дру
гого, -  акт предикативної спонтанності, то це розрізнення ступенів не 
слід розуміти як відокремлення різних актів один від одного. Те, що з, 
маючи на меті аналіз, слід розглядати відокремлено, а генетично визна
ти як різні ступені об’єктивації, фактично зазвичай щільно переплетено. 
Те, що рецептивність передує практичній спонтанності, не означає, що 
вона фактично є чимось самостійним; наче спочатку має відбутися низка 
рецептивних досвідів, перш ніж дійде до пробудження власне пізнаваль
ного інтересу. Ми радше від самого початку можемо тематизуваги перед- 
даний предмет у пізнавальному інтересі не лише для того, щоби дивитися
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на нього, а й щоби «встановлювати» у сталому пізнанні того, «як він є». 
Тому з рецептивним схоплюванням пліч-о-пліч відразу йдуть предикатив
ні форми та пізнавання, і що генетично було розрізнено як різні ступені, 
фактично в конкретності певної свідомості неподільно переплетене одне 
з одним -  хоча і надбудоване одне над одним: кожний крок предикації 
передбачає крок рецептивного досвіду й експлікації; первинно предико- 
ваним може бути лише те, що первинно було наочно даним, схопленим і 
експлікованим.

Те ж саме є чинним, шли ми пізніше від актів предикативно озна
чального й пов’язувального мислення та його предикативного формуван
ня відрізняємо як третій і вищий ступінь схоплювальне мислення й фор
мування загальності, яке в ньому відбувається. Тут також -  і ще більшою 
мірою, ніж у розрізненні двох перших ступенів -  ідеться про абстрактне 
розрізнення. Немає жодного предикативного судження, людного утворен
ня предикативних форм, яке б уже не містило формування загальності. 
Як кожний предмет рецептивності від початку наявний як предмет якось 
відомого типу, так відповідно кожне предикативне формування містить 
певне визначення «як» такого й такого на підставі неподільно переплете
них з южною предикацією виразів і загальних значень, що їм належать. 
Якщо ми, наприклад, визначаємо тут цей предмет сприйняття як червоний 
у судженні сприйняття найпростішої форми «Б є р», то це «визначене-як- 
червоне» завдяки загальності значення «червоного» імпліцитно вже міс
тить зв’язок із загальною сутністю червоного, хоча цей зв’язок ще не має 
бути тематизованим, як це відбувається у формі: це червоний предмет. 
Лише в цьому разі ми можемо говорити про схоплювальне мислення у 
власному сенсі й по праву відокремлювати від нього суто означальне й 
пов’язувальне мислення як таке, що тільки імпліцитно містить зв’язок із 
загальністю, який ще не тематизовано. Тут ми не зважаємо на проблеми, 
які випливають із того, що з южною предикацією пов’язане вираження і 
загальне означення і, в цьому сенсі, охоплення у поняттях.

Якщо ми тепер розглянемо генезу предикативних форм, то впоряд
кування цих досліджень, попри загальні, згадані у вступі (§ 14) обмежен
ня загальної теми, насамперед визначатиме перебіг роз’яснень у І частині. 
Там ми спиралися на експлікацію предмета у сприйнятті. На предикатив
ному ступені це веде до судження сприйняття спочатку найпростішої
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форми «Б є р». Дослідження її конституювання викриває основні загаль-
•  _______ _ _______  ♦ и  и  *  •  _______  •ні структури предикації и уможливлює нашагальніші вбачання сутності 

предикативною формування взагалі та його стосунку до процесів у ниж
чому шарі -  вбачання, що поширюються не лише на цей найпростіший 
вихідний випадок предикативного судження, а на все предикативне фор
мування взагалі. Якщо ми потому підійматимемося до складніших форм, 
то послідовність визначатиметься лише з огляду на меншу або більшу 
складність, оскільки при цьому ми стало крокуватимемо від простого 
до дедалі складнішого. Тому ці дослідження вже не зможуть перебіга
ти паралельно з дослідженнями І частини. Тут ми можемо опертися на 
вбачання цілковитої конкретності структур рецептивності і стояти тільки
на позиції простота предикативного формотворення. Адже не все, що в 
рецептивності постає як просте, завжди мусить спричиняти предикатив
не судження примітивної форми, і навпаки, процеси рецептивності дуже
складної структури можуть оформлятися в цілковито просте предикати в-

<•

не судження.

§ 50. Основна структура предикації

а) Двочленність предикативного процесу
Почнімо, отже, з простого сприйняття й експлікації ще не визначе

ного субстрату 5  і обмежмося спочатку, на підставі, яку слід пояснити 
пізніше, експлікацією несамостійного внутрішнього визначення, момен
ту, який ми позначили як р. У найпростішому випадку експлікація (як 
споглядання певного предмета) взагалі не просувається далі до нових 
моментів. Споглядання відразу зупиняється і веде тільки до р, від якого 
ми відразу переходимо до визначення. Що це за новий акт, у якому на 
підставі експлікації відбувається предикативне визначення «Бер»?

Ми бачили, що в експлікації субстрату відбувається перекривання S  
і моменту' р, який його визначає. Субстрат у цій синтезі переходу від 5  до 
р  як субстрат, який перебуває у схопленні, дістає додатковий сенс. Проте, 
якщо ми, утримуючи S у схопленні, переживаємо це «звуження» 5  у 
ми ще не покладаємо S як суб’єкт у предикативному судженні й не ви
значаємо його як момент у спосіб «S є р». Це є радше актом нового виду 
активності. Уже в рецептивному схопленні та експлікації відбуваються
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активні кроки: в активному зверненні субстрат 5  спочатку схоплюється в
V » Uйого нерозривнім єдності, стає темою, а потому в експлікаціиніи синтезі 
активно схоплюється його визначення р. Це справа Я-активності. Окрім 
того пасивно відбувається експлікаційне перекривання субстрату S, який 
ще зберігається у схопленні, та його визначення р, і через це тематичний 
субстратний предмет S зазнає в цій пасивній модифікації збагачення сен
су (див початок § 24).

Якщо перехід від Sдо/? відбувся в такий спосіб, на підставі дієвого 
споглядання виникає інтерес вищого ступеня до субстратного предмета, з 
цього виникає інтерес утримувати посталий у спогляданні додаток сенсу, 
а саме S у збагаченні його сенсу. S, яке наприкінці процесу споглядання є 
іншим, ніж на його початку, яке усунуте і зберігається лише у схопленні; 
яке вже не перебуває «в центрі» інтересу, знову постає в центрі інтересу 
як воно тепер дане в розширеному сенсі. Ми повертаємося до S, а отже, 
ідентифікуємо його із самим собою, що означає, що юно у відтворенні 
«знов» постає як 5: в цьому новому тематичному схопленні ми маємо зба
гачення його сенсу як просту протенцію у зв’язку з ретенцією переходу, 
який щойно відбувся. Інтерес тепер спрямований на 5  у збагаченні його 
сенсу, що означає, що ми знов переходимо до Адже первинно юно по
стає як збагачення сенсу тільки в синтетичному переході, в експлікацій-

9

йому перекриванні. Але перехід скерований пізнавальною волею утри
мувати S у його визначенні. Активна інтенцІя спрямована на те, щоби 
схопити те, що дотепер було просто пасивним перекриванням, а отже в 
активному переході дор  дієво сформувати додаток до S. як активне Я, 
спрямоване на 5  у збагаченні його сенсу та зацікавлене самим цим збага
ченням, здійснюю перехід і часткове перекривання як вільну діяльність, 
а через це й означальну інтенцію, інтенцію S в його породженому пере
ходом та збагаченням сенсі. Я маю S як субстрат визначення і визначаю 
його активно. Субстратний предмет дістає форму суб’єкта предикації, 
він є суб’єктною темою як terminus a quo, й активність спрямовується на 
предикат як протилежний термін а quem. Лише тепер в активності -  яка є 
не просто синтетичною активністю взагалі, а активністю самої синтези -  
усвідомлюється, що S завдяки р  дістає визначення у формі« є р».

Ми сказали, що властиве предикативної синтези полягає в активно
му здійсненні синтетичного переходу від до в активному здійсненні
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єдності ідентичності між 5  і р. Утім, це не слід розуміти так, наче ми були 
б (ноетично) спрямовані на процес ідентифікування, на розмаїття пере
живань, у якому виникає синтетична єдність між Б ір. У цій настанові ми 
опиняємося тепер, шли ми феноменологічно прояснюємо предикативну 
синтезу; але в самому її здійсненні ми предметно спрямовані на 5  у його
частковій ідентичності з р .З другого боку, це також не означає, що ми

•  • •  •  _____ ____  _  _експлікуємо результат рецептивної експлікації, цю поступово конститу-
• » »иовану єдність ідентичності, яка передкюнсттуиована в цій експлікації. 

Це означало б знов пройти послідовність, тобто відновити експлікацію 
«у пригадуванні». Таке повторення експлікації відбувається в рецептив
ному досвіді здебільшого тоді, шли ми прагнемо викарбувати певний 
предмет у його наочних визначеннях («прикметах») (див. § 25). При цьо
му суто схоплювальний погляд спрямований спочатку на вже конститу
йовану єдність перекривання, у простій тезі ю на стає темою, а потому

•  ^  ♦ ♦ И ■ • • •знов здійснюється експлікація. Проте це ще не веде до предикації.
Те, що субстрат експлікації стає суб’єктом, а експлікаги -  предикатами, 

може відбутися, радше, через те, що погляд у процесі експлікації поверта
ється до в певний спосіб прихованої єдності, яка пасивно передшнституйо- 
вана в рецептивній активності. Схоплювально повертатися до цієї єдності 
означає повторювати процес у зміненій настанові, робити з пасивної син
тези активну. Вона не є чимось, що може бути первинно схопленим у про
стому поверненні в той спосіб, у який на нижчому ступені все схоплюється 
у простих зверненнях, юна, натомість, може постати лише в повторюваль
ному відтворенні. Це, як було сказано, відбувається у зміненій настанові: ми 
здійснюємо не повторну суто споглядальну експлікацію, а діяльність пред
икативної ідентифікації, а це є схоплювальне усвідомлення не одноразової, 
а багаторазової (політетичної) активності. Від спонтанного охоплення 5  як 
підпорядкування до р  йде дія як означальне ідентифікування: схоплюваль
ний погляд живе у схоплюванні самовизначення як р. Уже раніше в екс
плікуванні об’єкт імпліцигно «визначається» як р, тобто він прояснюється 
й уточнюється як такий, утім «само-визначення як» не схоплюється. Воно 
вперше схоплюється у відновленому активному здійсненні синтези, яке пе
редбачає попередню експлікацію. 5 іуже має бути експліцигно усвідомленим, 
але тепер юно предикативно покладається просто як 5, яке є ідентичним, 
хоч би шли юно експлікувалося. З другого боку, до його форми належить
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те, що воно є екеплікагом (тим, що еспл і кується -  В. К.); воно покладене у 
формі суб’єкта, а р  виражає визначення. У «є» дістає вираз форма синтези 
екепліканда та екепліката в її активному здійсненні, тобто охоплення само- 
визначення-як, а в предикації вона є складовою схопленого «стану речей».

Зробімо резюме: відповідно до сутності предикативна синтеза за
вжди має два ступені:

1. Перехід від Б до моментів р, ц ..., що вони постають у 
перериванні: р, ц схоплюються. Інтерес до предметного сенсу 
перед конституювання, або до посталого в ньому що-вмісту 
предмета, залучається до визначень, але Б і кожний з уже 
схоплених моментів залишаються у охопленні.

2. Однак потому це вже щось нове, коли Я у своєму інтересі 
знову спрямовується на Б, знов особливо схоплюючи спочатку 
р, спрямовуючи на нього новий промінь погляду, усвідомлює 
збагачення сенсу і задовольняється, знов первинно дієво 
продукуючи у новому переході до р; і так для кожного з визначень. 
Визначення завжди є двочленним. Цим описано процес

« « •предикації, який в традиції завжди розглядається під назва 
«синтеза» й «диареза», але насправді ніколи не схоплюється.

Ь) Подвійне формотворення у предикації

Поступ об’єктивації цього вищого ступеню дається взнаки у спонтан
ному утворенні нових тематичних форм, суб’єктної теми та теми визначен
ня. Це вже не тематичні предмети того ж гатунку, що й на нижчому ступені, 
де тематична форма всюди є однаковою -  це, натомість, нові, створені у 
спонтанності нового гатунку тематичні форми, узгоджені між собою. Кож-
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на має синтаксичне (категоріальне)43 формування, форму суб’єкта і форму 
предиката тощо, і всі вони пов’язані синтаксичною єдністю судження. Це 
форми, що їх потому як такі можна схопити в певному виді рефлексії та 
упредметнення, який ще слід буде обговорити.

Точніше кажучи, в кожному найпростішому предикативному суджен
ні вже здійснено подвійне формування. Члени судження мають не тільки 
синтаксичне формування як суб’єкт, предикат тощо, як функціональні 
форми, які вони мають як члени речення, а також засадниче для цього фор
мування іншого гатунку, ядерні форми: суб’єкт має ядерну форму субстан- 
ційності, в предикаті визначенняр  має вдерну форму ад’єкгивності. Форму 
субсганційності, отже, не можна плутати з формою суб’єкта. Вона позна
чає «для-себе-буття», самостійність предмета (самостійність, яка звичайно 
може виникати також через відособлення, як ми це ще побачимо) на про
тивагу ад’єкгивності, форми «на чомусь», несамостійності предмета ви
значення. Це формування безпосередньо не має справи з функцією оформ
леного («ядерної структури») в цілому предикативного судження; утім, 
юно є передумовою синтаксичного формування, для облямівки ядерної 
структури як синтаксичного матеріалу з таких функціональних форм, як 
форм суб’єкта тощо. Формування суб’єкта передбачає матеріал із формою 
субсганційності. Проте, цей матеріал не має обов’язково діставати форму 
суб’єкта, він також може, як ми побачимо, маги синтаксичну форму відпо
відного об’єкта. Так само схоплене у формі ад’єктивності може функціо
нувати і як предикат, і як атрибут. Про це ми також ще поговоримо.

Мову про ад’єктивність, субсганційність тощо не слід розуміти так, 
наче при цьому йдеться про відмінності мовної форми. Хоча позначення 
ядерної форми й запозичені зі способу позначення мовних форм, але все ж

13 Вирази «категоріальне» та «синтаксичне» надалі застосовуватимуться від
повідно до розробленого вже в «Ідеях.. .» і «Формальній і трансцендентальній логіці» 
вжитку (див. «Ідеї», особливо §11, «Логіка», § 38 і насамперед Додаток І, на що слід 
особливо вказати для подальшого прояснення понять синтаксична форма й синтак
сичний матеріал). Це поняття синтаксису і синтаксичного, яке пов’язане суто з логіч
ною формою, не можна, отже, плутати з філологічними поняттями синтаксису та син
таксичної форми. Якщо маги це на увазі, то двозначність цих виразів не заважатиме й 
не спричинятиме плутанини. Пропонувалося, не зважаючи на це подвійне значення, 
зберігати вираз «синтаксичне» як заміну для «категоріального», оскільки він необхід
ний для спрощення способу виразу, адже уможливлює утворення таких словосполук, 
як «синтаксична категорія» і таких похідних, як синтаксис і синтагма, що неможливо, 
якщо застосовувати тільки вираз «категоріальне».
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таки вони позначають відмінність у способі охоплення. Предмет або пред
метний момент може стати темою як «для себе» або у формі «на чомусь», 
але в людному разі ці відмінності у способі охоплення не мають завжди 
відповідати відмінності мовної форми виразу -  адже багато мов узагалі 
просто не мають для позначення таких відмінностей у способі охоплення 
різних частин мови з відповідною формою слова, як у німецькій мові, а 
змушені, натомість, послуговуватися іншими засобами.

Усі ці формоутворення слід розуміти у стало сіупеневій релятивності. 
Матерія ядра, яка дістає ядерну форму субстантиву, а потому синтаксич
ну форму суб’єкта, може вже маги будь-які інші форми, які виникають в 
інших предикативних процесах; це може бути, як ми ще покажемо, на
віть уже ціле предикативне речення. Те ж саме стосується всіх формувань. 
Спочатку ми не беремо до уваги ці релятивності й у наших подальших 
аналізах припускаємо, що є самозрозумілим, якщо починати зі сприйнят
тя, що тут ідеться про ще цілком невизначені, безформні субстрати, які в 
якомога глибшій первинності містять предикативні формування як новий 
осад сенсу -  утворення сенсу, що його як логічне слід цілковито відрізняти

•  1  •  •  / * • * ’  ______  •  ___________  _______ * ллвід форм сенсу, що їх субстрат як полюс сенсу дістає ще в рецептивносп . 
Звісно, все встановлене щодо цього первинного випадку є дійсним і тоді, 
коли йдеться про складніше побудовані (вже сформовані в інший спосіб) 
субстрати. Якщо здійснюють визначення, то воно має ту саму структуру, 
яку тут виявлено в найпростішому випадку. Місце 5  у нашому найпро
стішому судженні «5 є р»  може посісти взагалі будь-яке Що, яке можна 
визначити. Суб’єктом визначення молю стати все, що афікує пізнавальне 
Я, все, що мол® стати субстратом звернення, первинно самостійне або не
самостійне, яке тільки потому стає самостійним. Наскільки далеко сягає ця 
загальність, ми можемо встановити лише тоді, коли ми обговоримо мож
ливість «субстантивації» предметностей, передконсгитуйованих на вищих 
ступенях.

Ми говоримо про осад сенсу на предметі. Це означає, що так само, як 
кожний крок рецептивного досвіду, кожний крок предикативного суджен
ня залишає після себе наслідок. Через це утворюються габітуальносгі, які 
в подальшому перебігу в різні способи впливають на актуальне судження.

44 Див. до цього § 56, а до поняття першого субстрату -  вище § 29, особливо 
закінчення.
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Це ми також спочатку не беремо до уваги й досліджуємо генезу форм су
дження в акіуальносгі здійснення, наче вони вперше створені без впливу 
габітуальних осадів. Отже, про первинність формоутворення ми говори
мо в подвійному сенсі: з одного боку, це означає первинність утворення в 
аюуальному перебігу на підставі очевидної допредикнтивної даності суб
стратів, з другого боку, і це пов’язано з першим, -  це формоутворення є 
первинним ядерним матеріалом у ще цілком безформному субстраті.

с) Судження як ланка тематичного зв’язку предикативного визначення
і сенс його самостійності

У нашому аналізі предикації ми звернулися до першого кроку ви
значення « 5 є р» самому по собі, виокремивши його з можливого зв’язку 
подальших визначень, що додаються до нього. Це, звичайно, було аб
стракцією, однак якщо ми спробуємо угледіти загальну структуру тема
тичного зв’язку, виявиться, наскільки ця абстракція можлива і правомір
на. Адже первинним завжди є загальний зв’язок визначення, й інтерес 
залишається невгамованим аж доти, доки через множину кроків не дося
гається накреслена в цьому зв’язку пізнавальна ціль. Тому фактично ви
значення рідко зупиняється на першому кроці визначення, натомість, як і 
покладена в основу афективна єдність, а потому рецептивне споглядання

« »

є різноманітними і такими, що крокують у різних напрямках, назовні і 
всередину, експлікують і пов’язують, так і поступальне, грунтоване цим 
предикативне визначення здебільшого виказує таке розмаїття. Таким чи
ном, якщо виникає тематичний інтерес до предмета, то зазвичай на його 
підставі відкривається множинність, а саме -  особливо якщо йдеться не 
про обмежений практичний намір, а про чисто теоретичне пізнавальне 
прагнення -  відкрита нескінченність тематичних визначень, які тематич
но пов’язані у відкрито нескінченній єдності. З нових предметів, які при
вертають увагу, в тематичному охопленні і предикативному судженні до
вже наявної низки приєднуються лише ті, які мають щось спільне з попе
редніми. Відбувається стала зміна тематичного горизонту. Цей горизонт 
стало залишається тут, і так само стало увагу привертає тематично чуже 
і відокремлюється від належного до теми, від того, що в будь-який спо
сіб насичує і задовольняє інтерес до вихідної теми. Це дається взнаки, 
як було показано раніше, вже в афектації у формі зв’язаності афектації
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і розгортається в судженнях, які встановлюють зв язки між окремо схо
пленими предметами. Тематичні предмети пов’язані лише зовнішньо, 
але водночас вони внутрішньо визначені, кожний з них експлікується, 
при цьому самі експлікаги безпосередньо або опосередковано пов’язані 
з усіма попередніми субстратами.

Таким чином, якщо певний пізнавальний інтерес зжитий, тобто за
доволений, то він необхідно розкладається на множинність тематичних 
інтересів, які, утім, зорганізовані в єдність одного інтересу. Відповідна 
діяльність судження відбувається у кроках судження, утім кожний крок 
є судженням, яке пов’язане з іншими вже здійсненими судженнями в єд
ності судження. При цьому байдуже, чи скеровує нас як тема окремий 
субстрат у мінімально фіктивній ізоляції або множина субстратів. Сут
тєва властивість кожного тематично цілісною процесу, яка обгрунтована 
глибокою внутрішньою структурою свідомості, полягає в тому, що хай 
би як багато предметів тематично афікували й об’єднувалися в тему, все 
ж таки задоволення інтересу можливе лише через концентрації, в яких 
субстратом і через це суб'єктом визначення стає відповідно один пред
мет. Звичайно, сам суб’єкт може складатися з багатьох членів, він може 
бути у множині й мати будь-які додатки, так само як і предикат, але за
вжди в кожному кроці є та цезура, яка відповідає синтезі переходу від 
суб’єкта до предиката Ад же до сутності тематичного процесу належить 
те, що він завжди починається з простих охоплень субстрату та з належ
них до цього синтез переходу до визначення; кожний із цих кроків -  це 
закінчене предикативне судження, яке в загальному тематичному зв’язку, 
звичайно, є тільки одним членом, закінченою дією, тобто закінченим за
доволенням інтересу.

Цьому не суперечить те, що в такому зв’язку стало збуджуються, 
а потому у нових судженнях задовольняються нові тематичні інтереси. 
Кожне судження у будь-якому разі містить тематичне закінчення, є чи
мось тематично самостійним. І все ж таки воно є членом відкритого 
тематичного зв’язку, який стало розширюється згідно з ідеальною мож
ливістю і тому є незавершеним. Цей зв’язок побудований із суджень і з 
кожним новим кроком судження створює ЄДНІСТЬ дії з окремих дій, єд
ність задоволення з уже досягнутих задоволень. Якщо судження, після 
того як вони спочатку так конституйовані в самостійній завершеності,
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долучаються до зв’язку суджень, то вони самі, звісно, дістають форми 
зв’язку і втрачають свою самостійність. Ми ще маємо сказати про най
важливіші з цих перетворень. Самостійні єдності завжди постають лише 
як судження вищого ступеню, які ґрунтуються на нижчих. Тому кожну 
теоретичну єдність суджень слід розглядати як окреме судження вищого 
порядку, яке в дуже складний спосіб ґрунтується на судженнях, які знов- 
таки ґрунтуються на судженнях тощо.

Через це стає зрозумілим, наскільки правомірно розглядати струкіу-
ру предикації взагалі на прикладі окремого вихопленого кроку судження. 
При цьому виявляється структура ланки тематичного зв’язку визначен
ня, якій утворено з суто аналогічно побудованих ланок. Це праструюу- 
ра власне апофантичного, предикативного судження, як його зазвичай

:45називають лопки, судження у властивому сенсі , яке позначене своєю 
«копулятивною» формою єдності, що ю на дістає найчіткіший мовний 
вираз через зв’язування суб’єкта і предиката в «оьформі45 46. Цьому про
тистоять предикативні «речення» в широкому сенсі, в яких відбувається 
пов’язування у формі «і», «або» тощо, сполучникові пов’язування, які не 
надають сформованому завдяки їм самостійність того самого ґатунку, що 
й копулятивна форма пов’язування. У її «є» власне вперше відбуваєть
ся покладання «сущого» «раз і назавжди» і через це утворення для суб
стратного предмета сенсу нового гатунку. Вона є тим, до чого, зрештою, 
прагне об ’єктивувальна свідомість на своїх різних ступенях, і в такий 
спосіб упредметнення в точному сенсі досягає своєї цілі в цьому копу- 
лятивному «є»-покладанні, яке здійснюється в кожній ланці тематичного 
зв’язку визначення.

Згідно з цим у кожному предикативному суджені, хоч би коли ю но

45 Див. «Логіка».
46 Це в жодному разі не означає ствердження, що в усіх мовах має бути мож

ливим однаковий спосіб вираження; адже навіть там, де це так, місце копули часто 
посідає речення, яке використовує службове дієслово, дієслівне речення з логічно ек
вівалентним значенням. Тут не йдеться про такі відмінності мовного виразу. Позна
чення чисто логічної структури значення знов-таки, як вище було зазначено, походить 
від способу позначення мовного формування, а саме того, чия структура найчіткіше 
відображає структуру логічного процесу надання значення. Слід ще раз нагадати, що 
проблема того, чи обгрунтоване традиційне визнання неможливості перетворення ді
єслівних речень на копулятивні речення з логічно еквівалентним значенням, має за
лишитися нерозв’язаною.
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було сформульоване, можна виявити цю праструктуру; хоч би як складно 
воно було побудоване, воно завжди має ці два члени. Це стосується не 
лише суджень на підставі експліку вального споглядання, а також суджень 
на підставі пов’язувального споглядання, і не лише суджень сприйняття, 
а також інших суджень незалежно від того, на якій єдності рецептивної 
даності предметів судження вони ґрунтуються, дані ці предмети самі в 
єдності сприйняття або це судження на підставі пригадування або фан
тазії. Якщо можлива єдність споглядання в широкому, вищезазначеному 
сенсі й разом із цим єдність означального споглядання, можливі також 
ґрунтовані на цьому предикативні судження, і всі вони мають виявлену 
тут основну структуру. Це, звісно, не означає, що судження без спогля
дань неможливі, але вони завжди генетично вказують на такі єдності 
можливого споглядання.

§51.  Форми судження, які відповідаю ть простій поступальній
експлікації

а) Поступальне визначення
Перейдімо тепер поступово від найпростішої форми «5 є р»  до 

більш складних. Спочатку ми звернемося до тих, які відповідають нероз- 
галуженому поступальному спогляданню, тобто спогляданню, яке було 
темою в § 2 4 1 частини -  при цьому ми відразу обмежуємося експлікаці
єю несамостійних моментів.

Ми отримали першу форму «5 є р», яка водночас презентує пра-
тип предикації, через те, що мислили визначення як таке, що завершу
ється на своєму першому кроці. Припустімо тепер, що експлікаційний 
рух триває далі, від рдо г тощо. Тоді, як було показано, субстрат 5 
залишається у схопленні, а в охопленні експлікагів він поступово збага
чується р, q, г, якщо кожне з них не схоплене саме по собі, а просто до
дається до схопленого раніше і якщо всі вони пасивно синтезуються як 
належні 5. Якщо потому відбувається предикативне визначення, то воно, 
звичайно, має двочленну структуру, яку вище було виявлено в простому 
визначенні. Скопления знову звертається до збагаченого експлікатами 5  
і спонтанно ідентифікує його з його експлікатами. Утім не тільки це. Та
кож знову спонтанно відбувається перекривання окремих членів визна
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чення між собою, яке постає на підставі перекривання кожного окремого 
з ідентичним 5, причому спонтанність цього здійснення може дістати ви
раз завдяки «і»: «5 є рі <7... тощо». Кожному членові належить синтеза 
ідентичності з 5, яке спрямовує промені ідентичності нар, <7 тощо. Проте 
вони пов’язані не лише з 5, вони також колективно пов’язані визначен
ням. Тематичний інтерес схоплює їх разом у послідовному порядку, який 
є ідеальним, оскільки ідеальність речення не приховує жодної індивіду
альної часової позиції, жодної об’єктивної послідовності визначення. 
Конституюється лише порядок.

Цю поступальну предикативну синтезу не слід розуміти так, наче від 
кожного окремого члена слід повертатися до 5, тобто після спонтанного 
здійснення «5 є р» слід знову повертатися до 5, а вже потому здійснювати 
синтезу: «5 є ц». Із цього, радше, випливає нова форма предикації, яку 
слід буде обговорити пізніше. Тут, натомість, спонтанний перехід відбу
вається лише одноразово, а саме від 5  до колективно зібраних у певну 
єдність членів.

Слід ще зазначити, що це колективне пов’язування, яким воно по
стає у визначенні, звичайно, можливе і в разі самостійних субстратів. 
Тоді воно є виразом спонтанного двочленного здійснення споглядання 
множини47. Побачені субстрати не просто переглядають по черзі: 5, 57, 
52 тощо, натомість, їх по черзі зберігають у охопленні, повертаються 
до всієї низки і спонтанно здійснюють послідовність споглядання. Суб
страти схоплюються колективно разом у спосіб «рахування»: 5  і 57, і 
52 тощо -  властиву форму категоріальної синтези, як вже зазначалося,
слід відрізняти від «копулятивної» синтези предикативного судження у
властивому сенсі.

Ь) Визначення у формі «тощо»

Поступальне визначення не завжди має щойно розглянутий харак
тер процесу з визначеною кількістю членів. Ми вже побачили в І частині, 
що кожний субстрат визначення первинно завжди вже пасивно передца- 
ний як такий, що його можна визначити як щось знайоме відповідно до 
загального типу із горизонтом невизначеностей, які можуть бути визна
ченими. У перебігу експлікації цей начерк дедалі більше здійснюється,

47 До цього див. § 24, сі і § 61.
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але поза послідовністю актуально конституйованих визначень завжди 
залишається відкритий горизонт нових очікуваних властивостей. Кож
ний струюурований духовний рух, який здійснюється рівномірно, має
такий відкритий горизонт; накресленим є не лише окремий наступний 
член, а перебіг процесу, який через це завжди має характеристику від
критого процесу.

Це має значення для конституювання особливої форми поступаль
ного предикативного визначення. Якщо взяти процес судження всередині 
його перебігу й урвати його, то це можливо в подвійний спосіб -  залежно 
від виду тематичного інтересу. Він може обмежуватися р  абор  і д; тоді це 
не безмежний інтерес до 5  або він не зберігається як такий; він обмеж
ується. Тому відкритий горизонт можливості подальшого визначення не 
зникає, він завжди пасивно передконституйований, але не залучений до
охоплення Я. Його спонтанна предикативна дія згасає у предикативному 
визначенні «S є р»  або «S є р, q», або в інших схожих, багатших члена
ми визначення формах. З другого боку, також можливо, що хоча перебіг 
визначення зупиняється, тематичний інтерес до S, спрямована на повне 
пізнання інтенція зберігаються у власній безмежності. Субстрат визна
чається не лише як предикативно експлікований через р  або через p \q . . . ,  
а як такий, що у своєму характері містить можливість подальшого ви
значення, таким чином, пасивно передданий відкритий горизонт мож
ливості визначення є співтематизованим, з цього випливають відповідні 
предикативні форми « S ep  тощо», «Sтощо». Тут постає нова фор
ма визначення «тощо», одна з основних форм у сфері судження. «Тощо» 
входить або не входить до структури судження залежно від того, наскіль
ки далеко сягає тематичний інтерес до S'; воно, отже, диференціює самі 
форми судження.

Насправді цим ми позначили нескінченність форм (слово «нескін
ченність» означає, власне, те ж саме, що й «тощо», але додає до цього 
«plus ultra»). Ми можемо сказати, якщо залучимо для характеристики 
числові поняття, форми побудовані з або без «тощо» можуть мати 1 , 
2  або більше членів. Звісно, a priori не можна сказати, що певний предмет 
має або може мати нескінченно багато властивих визначень або, зовсім у 
сенсі об’єктивної істини, що кожний предмет мусить мати нескінченно 
багато властивостей. Утім із кожним предметом завжди сутнісно перед-
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даний горизонт можливості визначення невизначеного, який також може 
бути тематизованим.

с) Ідентифікувально-пов’язувальне визначення
Нова, звісно, більш складна, але також належна до царини простого 

і нерозгалуженого поступального визначення форма виникає, якщо пред
икація відбувається так (що завжди a priori можливо), що після визначен
ня черезр або через більшість членівр, q тощо ми знову повертаємося до 
первинного охоплення S', і через це відбувається нове визначення, хоча й 
у тематично узгоджений спосіб. Синтези «5 є р», «S є », отже, не мають 
бути суто спонтанно здійснені по черзі, тоді як визначення залишати
муться відокремленими, а члени визначення не належатимуть до колек
тивної єдності (як це було у згаданому в підпункті а випадку). Обидва ці 
судження «5 єр», «Sє q» тоді, звісно, не мали би єдності судження, спон
танно здійсненої єдності ідентичності, хоча б їх і здійснювало одне Я, що 
могло би відбуватися в різні часи і без зв’язку. Звичайно, якщо обидва 
здійснюються послідовно тепер або навіть у зв’язку завдяки пригадуван
ню, то S, двічі усвідомлене в різних модусах, пасивно перекривається, 
навіть якщо між цим є проміжок, спричинений перериванням інтересу. 
Якщо ж єдність пізнавального інтересу залишається непорушеною, то не
ТІЛЬКИ ПОСЛІДОВНІСТЬ обох суджень «S Є р», «S Є <7» зв’язується пасивним 
перекриванням S, а також тематична активність завдяки цьому зв’язку 
проходить крізь саме 5. Вона повертається тоді від спочатку спонтанно 
здійсненої синтези «S є р» до S, яке тепер активно визначається як а з 
іншого боку, активно ідентифікується з S, яке раніше було визначено як 
р. При цьому визначення р, q не утворюють, як у поступальному визна
ченні, певну єдність, між ними немає жодного безпосереднього зв’язку, 
вони опосередковано пов’язані завдяки активній ідентифікації S, якому 
вони обидва належать в однаковий спосіб. У цьому разі конституюється 
єдність двох ідентифікувальних активностей, крізь які проходить одна 
ідентифікувальна активність, і в такий спосіб постає одне судження, по
будоване з двох суджень: «5 є р» і «Те саме S є q». При цьому перед нами 
постає активна ідентифікація певного гатунку. В обговоренні судження 
ідентичності ми побачимо, що вона з її різними модифікаціями має дале
косяжне значення (див. § 57).
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Байдуже, якого гатунку покладені в основу цього кроки рецептивного 
охоплення; воно може поступально продовжуватися від р  до д на підставі 
збереженого в охопленні 5, утім, юно також може після кожного кроку екс
плікації знову в активному охопленні звергатися до $, при цьому 5, раніше 
експліковане завдяки р, тепер пасивно перекривається із 5, експлікованим 
завдяки д тощо. У кожному разі, предикативна спонтанність не залежить 
від того, в якій особливій формі відбувається експлікація, яка має їй переду
вати; ю на передбачає лише те, що 5 взагалі вже експліковано через р ,д ...

§ 52. «Є»-судження і «М ає»-судження

а) Експлікації самостійних частин 
відповідає форма «має»-судження

Наші попередні аналізи стосувалися внутрішніх предикативних визна
чень, які будувалися на експлікації несамостійних моментів. І хоча виявле
ну при цюму основну структуру можна знайти в будь-якому предикативно 
означальному судженні, однак тут було необхідне початкове обмеження 
внутрішнім визначенням через несамостійні моменти, оскільки визначен

* # *ня через самоспині частини викликає у предикації певні зміни основної 
структури і перебігає не за тією самою схемою, що й на найнижчому ступе
ні. Предикативне визначення через несамостійні моменти потребує на боці 
предиката визначення у формі ад’єктивносгі. Це, символічно позначене ма
лою літерою р, постає як форма несамостійності визначення на противагу 
формі субстантивності, яка відповідає самостійності субстрату визначення. 
З цього випливає, що означальне судження, в яшму місце визначення посі
дає не несамостійний момент, а самостійна частина, «екземпляр», має бути 
побудоване інакше. Воно не має ад’єктивного предиката, натомість, само
стійності предиюваного відповідає синтаксична форма належного пред
икату об’єкта, так само як суб’єкт має форму ядра субстантивності. Якщо 
виразити це засобами мови, то судження звучить не як у першому випадку 
«5 є р», «5 має Е». Це «Має»-судження ми протиставляємо як нову про
сту форму предикативного судження простому «Є»-суд женню, при цьому 
знову, як і в інших випадках, відмінність мовних виразів вказує нам на чи
сто логічну відмінність значення. Зрозуміло, обидві форми мають спільну 
основну структуру, розрізнення суб’єкта і предиката. Утім, на відміну від
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«Є»-судження, у «Має»-судженн і постає не один предмет у ядерній формі 
субстантивності, а саме суб’єкт, а ще один на боці предиката -  як об’єкт. 
Якщо дивитися генетично, «Має>ьсудження, оскільки юно пов’язане 
із самостійними частинами субстрату, є так само первинним, що й «Є»- 
судження; адже кожний субстрат визначення може від самого початку бути 
експлікованим через свої несамостійні, як і через свої самостійні частини, 
а потому дістати предикати. Тому все викладене в попередніх параграфах 
стосується й визначення у формі «Має>ьсудження. Тут також визначення 
може закінчитися на першому кроці або тривати й далі в усіх зазначених 
там особливих формах.

Ь) Субстантивація несамостійних визначень 
і перетворення «Є»-судження на «Маю»-судження

«Має»-судження ніколи не можна перетворити на Є-судження, адже 
це привело би до цілковитої модифікації його сенсу. Це грунтується на 
тому, що первинно самостійний предмет, наскільки він є самостійною 
частиною первинного субстрату, ніколи не може втратити цю самостій
ність і перетворитися на предмет визначення. Натомість, як ми побачи
ли, цілком можливо, що первинні предмети визначення, тобто первинно 
несамостійні предмети, можуть стати самостійними. У предикативній 
сфері це має вираз у тому, що вони можуть бути субстантивованими, а 
потому або увійти як суб’єкти до нових суджень, або дістати інші функ
ціональні форми, які зараз слід ще буде обговорити.

Так з її генетичного походження стає ясним універсальне значення 
ядерної форми субстантивності (див. «Логіку», Додаток II). Воно спи
рається на універсальність поняття «предмет узагалі» і на те, що до ви
хідного, передконституйованого вже в пасивності сенсу кожного пред
мета належить те, що він є не просто чимось узагалі, а від початку та а 
priori чимось, що може бути експлікованим; за своїм загальним типом 
він первинно конституйований із горизонтом невизначеного, яке може 
бути визначеним. Це означає, що потім на ступені спонтанності взагалі 
все, що може бути покладеним, кожне «Щось» може бути субстратом 
для експлікацій, а надалі й суб’єктом у предикативних судженнях. Ми ще 
розглянемо, які подальші наслідки має грунтована на цьому становищі 
універсальна можливість субстантивації (див. II розділ, § 58).
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У цьому зв’язку' є важливим, що жодне первинне «Має»-судження, 
тобто жодне, яке предикує самостійні частини субстраіу, не можна пере
творити на «Є»-судження. Натомість можливість субстантивації дає змо
гу перетворити кожне Є-судження на Має-судження, тобто субстантиву- 
ваги первинно несамостійне визначення, яке спочатку дає ад’єктивний 
предикат, «S є р» (« Sє червоним»), і не дозволяти функціонувати йому 
як суб’єкіу в нових судженнях, атак протиставити його первинному суб
стратному предметові, як йому протистоїть самостійне визначення, з чого 
випливає судження форми «S має Р» («5 має червоність»). Це в жодному 
разі не означає, що кожному суто означальному судженню є рівноцінним 
пов’язувальне судження, тобто судження, яке пов’язує між собою само
стійні предмети, ця форма, натомість, завжди постає як певна модифіка
ція, яка вказує на більш первинну форму, а саме на форму ад’єктивної

•  *

предикації -  наскільки тут ідеться саме про несамостійні моменти. ЇЇ 
субстантивація і побудована на цьому предикація передбачає результат

_____ *  V  *  «  иексплікації. І не тільки це: вона передбачає, що несамостійне визначення 
ад’єктивно сформовано ще у вихідній предикації; цей ад’єктив і є тим, 
що потому набуває форми субстантиву, як це стає помітним у мовному 
виразі. Точніше кажучи, несамостійний момент як матеріал ядра спочат
ку має дістати ядерну форму ад’єктивності, перш ніж він набуде форми 
субстантивності48.

Це все про побудовані на простій внутрішній експлікації форми ви
значення.

§ 53. Судження на підставі пов’язувального споглядання.
Абсолютна і релятивна ад ’єктивність

Цим стосункам паралельне зовнішнє, пов’язувальне, тобто грунто
ване на пов’язувальному спогляданні, предикативне визначення. І тут та
кож постають форми судження аналогічно простого гатунку.

Візьмемо порівняльне судження, яке будується на порівняльному 
спогляданні, наприклад, «А є більшим за В». Зрозуміло, що й тут ми має
мо поділ на суб’єкт і предикат, що виражає двочленний процес предика
тивної синтези; утім предикат тут побудований складніше. Це стає само- 
зрозумілим, якщо ми замислимося над тим, що визначення А належить

48 Щодо розрізнення субстантивності та ад’єктивності див. вище § 50, Ь.
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йому лише через перехід до В на підставі спочатку пасивно асоціаційно 
встановленої, а потому рецептивно схопленої наочної єдності А і В. Ми 
пригадуємо, як на ступені рецеїтгивносгі поставало це визначення «біль
ше»: при переході схоплювального погляду від А до В у охопленні зберіга
лося А як субстрат визначення, а завдяки переходу юно збагачувалося, так 
само як юно зберігалося у охопленні заради визначення «більше ніж...». 
Якщо тепер має відбутися побудована на цьому предикація, то спочатку 
слід знову схопити А, що його збагачує визначення, і активно здійснити 
перехід до визначення. Однак, оскільки до його сенсу належить зв’язок із 
В, перехід до визначення має водночас бути переходом до В. Це постає як 
предикат «більше за В».

Тутташж на боці предикату постає визначення у формі ад’єкгивності. 
Проте це ад’єкгивність, пов’язана з чимось таким, що не є ад’єктивнісгю. 
«Більше за В» належить як предикат до суб’єкта. Воно в себе має ад’єктив, 
утім не є просто ад’єктивним предикатом. Ад’єктивне -  це те, що мож
на схопити «в» суб’єкті, що належить до нього як визначення. Утім «за 
В» не є чимось в суб’єкті, і «більше за В» також. «За В» належить до 
предиката і поєднане з ад’єктивним ядром, яке він вимагає як релятив
ний. Обидві складові предиката, ад’єкгив (ад’єктивне ядро) і відповідний 
об’єкт, пов’язані, отже, завдяки їхнім різноманітним формам у доюлі різ
ні способи Із суб’єктом. Ад’єктивне є «при» суб’єкті, якщо навіть не як 
у внутрішньому визначенні «в» ньому. Одначе, що стосується відповід
ного об’єкта, то пов’язувальний погляд переходить із суб’єкта на об’єкт. 
Це виражено у вищенаведеному мовному звороті, який відокремлено 
висловлює відповідний об’єкт. Ад’єктивне, так би мовити, схоплюється 
саме по собі на підставі пов’язувального покладання інтересу.

Все це, щоби наголосити ще раз, є логічними структурами, які ми 
зазвичай самозрозуміло відстежуємо в нашій німецькій мові на підставі 
структурування виразу і які мають знаходити відповідники в інших мо
вах -  хоча їхня граматична побудова часто може цілком відрізнятися.

Таким чином ад’єкгивність, конституйована на підставі розгортання 
споглядання в релятивному визначенні або, як ми ще можемо сказати, 
в пов’язувальному судженні, відрізняється від ад’єкгивності, конститу
йованої в суто визначальному (побудованому на внутрішній експлікації) 
мисленні, через те, що ю на окрім субстрату, субстантиву в ролі суб’єкта,
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потребує, так би мовити, іншої основи, іншого субстантиву, а саме відпо
відного об’єкта, й об’єднується з ним у свідомості. Релятивним є кожне 
визначення суб’єкта, яке визначає його на підставі синтези переходу до 
якогось іншого субстантивного предмета. Скільки форм такої синтези 
переходу ґрунтується на відмінностях наочного утворення єдності, стіль
ки існує різних релятивних визначень. Тому ми маємо розрізняти:

1. Абсолютну ад’єктивність. Кожному абсолютному ад’єкгиву 
відповід ає несамостійний момент субстрату визначення, момент,
який постає у внутрішній експлікації та визначенні.

5. Релятивну ад’єкгивнісгь, яка постає на підставі розгортання 
споглядання, пов’язувального об’єднання і побудованого на
цьому пов’язувального судження.

Звичайно, релятивне визначення, яке спочатку було несамостійним, 
може стати самостійним. У предикативній сфері це означає: як кожний 
абсолютний, так і кожний релятивний ад’єкгив можна субстантиву вати. 
Пов’язувальне «Є»-судження перетворюється на пов’язувальне «Має»- 
судження; наприклад, у перетворенні є схожим на В» на форму «А має 
схожість із В».

§ 54. Сенс розрізнення означального і пов’язувального судження

Ми протиставляємо суто означальне судження (судження на підста
ві внутрішньої експлікації*) пов’язувальному судженню. До цього слід ще 
зауважити, що в певному сенсі кожне судження як пов’язування, зрозу
міло, може бути пов’язувальним, навіть суто означальне. Воно пов’язує 
предикат із суб’єктом, і вираз «пов’язування» означає тоді ніщо інше, 
ніж активне здійснення предикативної синтези. Ми можемо це поняття 
пов’язування зафіксувати як широке і протиставити йому вищеназване 
як вужче. Ми маємо на це право. Адже тільки в грунтованому на розгор
танні споглядання судженні предмети справді тематично пов’язані між 
собою. Мова про пов’язування у вузькому сенсі завжди означає, що два 
самостійні (або усамостійнені) предмети наявні як члени зв’язку. Від
повідно до сутності не встановлено наперед, який предмет є суб’єктом, 
а який відповідним об’єктом: судження первинно може звучати як «А 
більше за В», так і «В менше за А». Це залежить лише від відповідного
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спрямування інтересу49. У суто означальному судженні «5 є р»  немає ні
чого від цього взаємозв’язку й відповідно жодної можливості обертання. 
Відповідно до власної сутності, 5  має як первинний субстрат спочатку 
бути суб’єктом означального судження, і лише потому можна субстан- 
тивувати р.

Це розрізнення означального та пов’язувального судження (у вузько
му сенсі) перехрещується з розрізненням «Є»-суджень і «Має»-суджень. 
Як означальне, так і пов'язувавьне судження можуть мати обидві форми -  
залежно від того, чи містило визначення їхню первинну несамостійність і 
через це їхню ад’єктивну форму або самостійно додавалося до субстраіу 
в «Має»-судженні, тобто у разі означального судження, від самого почат
ку було самостійною, так би мовити, первинно самостійною частиною 
субстрату. Це означає, що таке розрізнення визначення та пов’язування є 
двозначним. А саме, якщо дивитися суто формально на чисту форму су
дження, кожне судження, яке має в собі більше за субстантив, а отже, має 
і суб’єкт, і предикат як взаємопов’язані самостійності, слід розглядати 
як пов’язувальне судження. Тоді, з одного боку, означальними суджен
нями були б лише ті внутрішні визначення, в яких субстрат визначен
ня є єдиним самостійним предметом, єдиним субстантивом у судженні 
і має лише несамостійні, ад’єктивно сформовані визначення, тобто лише 
судження форми «5 є р». З другого боку, пов’язувальними судженнями 
були б усі ті, в яких від суб’єктного предмета відбувається перехід до 
другого субстантиву, до об’єкта. Те, що цей, можливо, є (первинно са
мостійною або усамостїйненою) частиною суб’єкта, було би при цьому 
цілком іррелевантним. Те, що в судженні зіставлені та пов’язані два ло
гічні субстантиви, залежало би тільки від формальних обставин. Таким 
чином, поняття пов’язувального мислення разом з усіма судженнями на 
підставі розгортав ьного споглядання охоплювало би також усі «Має»- 
судження про усамостійнені внутрішні визначення та про належність са
мостійних частин до цілого (5 має 7). Утім аналізи І частини прояснили, 
що вони, якщо дивитися генетично, цілковито однакові зі внутрішніми 
визначеннями «Є»-форми («5 єр») і, відповідно до своїх конститутивних 
передумов, цілком відрізняються від релятивних визначень у властивому 
сенсі. Вони предикують те, чим предмет є в собі та для себе, на проти

49 Див. також вище § 34, Ь і нижче § 59.
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вагу релятивним, у властивому сенсі пов язувапьним, які зумовлені пе
реходом інтересу до співданих у полі предметів. Таким чином, якщо по
класти в основу окреслене вище поняття пов язування, постає подвіинии 
сенс розрізнення означального та пов’язу вального мислення залежно від 
того, чи буде визначальним формальний або генетичний погляд.

§ 55. Походження атрибуції з нерівномірного розподілу інтересу
до визначень

а) Поділ на головні та підрядні речення

Форми судження, які дотепер поставали перед нами, були всі про
стими в тому сенсі, що їхні члени були простими суб’єктами і простими 
предикатами, які виникли з первинного формування безформних до того 
матеріалів, а тому без усіх додатків, які походять з інших предикативних 
актів. Утім на підставі експлікувального споглядання можливі також 
складніші форми, в яких окремі члени вже є двочленними. При цьому 
основна структура, звісно, зберігається, але вже не є, так би мовити, го
лим скелетом. Ці складні форми походять із модифікації інтересу або з 
її впливу на здійснення пізнавального прагнення. У попередніх формах 
тематичний інтерес до 5  задовольняється через визначення р, ц тощо, так 
би мовити, в першому природному перебігу. Зміст 5  предикативно схо
плювався, як і його релятивні визначення, що поставали послідовно. При 
цьому інтерес мислився, оскільки йшлося про тривале в певний спосіб 
визначення, як в однаковий спосіб поділений між визначеннями. І так на
справді може бути на початку процесу визначення. У поступальному спо
гляданні всі послідовні визначення однаково «важливі» для тематичного 
погляду.

Проте тематичне значення, вага для пізнавального інтересу окремих 
визначень може також бути різною. Інтерес може бути відразу спрямо
ваний на <? і лише побіжно зупинитися нар. У рецептивності це означає: 
якщо нар  було спрямовано лише короткочасний промінь погляду і його 
було схоплено лише побіжно, то головна вага припадає на ц, погляд пере
важно спрямований на нього. Відмінність між охопленням головної речі і 
побіжним охопленням -  це відмінність у способі пізнавальної активності, 
що не слід плутати з панівним і службовим інтересом і «відвертанням».
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У предикативній сфері відповідно до цього не просто відбувається по
ступальне визначення у формі «Б єрі д», активне здійснення синтези 
є д» дістає, натомість, характер головного речення, а синтези 
підрядного. Ці вирази й тут також, вочевидь, позначають не щось мовне, 
а спосіб категоріальної синтези, в який мовному виразові надається зна
чення і який моя«, але не мусить знайти вираз у мовній гіпотаксі, що 
залежить від того, чи дозволяє це побудова певної мови. Таким чином, 
постає судження у формі «5, яке єр , є д», що показує, що Я спрямоване 
не в простому промені на синтезу ідентифікації, а в подвійному проміні, 
який розщеплюється на головний промінь і другорядний.

Часто ця форма може також постати, коли 5  в активному переході до 
д постає як раніше вже визначене як/? і як знайоме, тобто зі здобутим у 
попередньому пізнанні осадом «/»>. Тоді головний інтерес спрямований 
на д як на нове визначення; погляд лише побіжно спрямований на раніше 
відоме р ,й у відновленні активного переходу конституюється підрядне 
речення. Це також можливо, якщо в момент визначення 5 як на підставі 
актуального споглядання р  взагалі наочно не дане, а просто репрезенто
ване як належне 5. Таким чином, рецептивні способи даносгі, які лежать 
в основі такого складного речення й обґрунтовують його очевидність, мо
жуть бути цілковито різнорідними, в рецептивності, яка лежить в основі

* « «предикації, можуть змішуватися споглядання і репрезентація.

Ь) Атрибутивна форма як модифікація форми речення

Ми заздалегідь сказали, що ця побудова спирається на осно
вну структуру. Суб’єкт і предикат, як і раніше, зберігаються, але місце 
суб’єкта посідає додаток у формі відносного речення «Б, яке є р . ..». Ця 
форма відносного речення, і взагалі підрядного речення, має інтенцій- 
ний характер модифікації, яка вказує на первинну форму, просту пред
икацію «5 є р». В обох зберігається ідентичне, «зміст судження» «5і єр»50, 
який первинно мав форму самостійного речення, а тепер набув форми 
відносного підрядного речення, тобто атрибутивної функції. Відповідно 
до цього головне і підрядне речення -  це форми, які може дістати само
стійне речення, генетично виростаючи зі ступенювання інтересу. Крізь

50 До поняття «зміст судження» або «матерія судження» див. «Логіка», § 89 і 
Додаток І.
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модифікацію проходить ідентичність 5, визначеного через р; його пред
икативно покладено в різні способи. Суб’єкт, який раніше був суб’єктом 
предиката, тепер став суб’єктом атрибутивного визначення. У модифіко
ваний спосіб результат предикації перетворився на атрибуцію; спонтан
не здійснення синтези переходу не втрачено, в ньому також побудовано 
певну предикативну цілість речення, але вона має інший характер. Вона 
втратила характер самостійного речення, завершеного кроку предика
тивної об’єктивації, а заразом єдності задоволення пізнавального інтер
есу, і стала як ця цілість чимось належним тільки суб’єктові. Це додаток 
до суб’єкта, від якого скерована головним інтересом спонтанна синтеза 
веде до ц, яке в загальному цілому складного речення є предикатом, пред- 
икованим у головному покладанні.

Не зашкоджуючи одному єдиному головному покладанню, в різ
них послідовностях ступенів можуть так відбуватися різноманітні дру
горядні покладання, що у другорядному покладанні знов відбувається 
другорядно-головне покладання і другорядно-другорядне покладання, 
а в цьому знову тощо. Тоді головному покладанню, яке опановує ціле
предикативної синтези, відповідає головне речення, а другорядним по
кладанням модифіковані в атрибуції підрядні речення. Усі вони пов’язані 
між собою через те, що кожне підрядне речення має суб’єкт, крізь який 
спрямовано найближче вище головне покладання.

Це стосується всіх дотепер обговорених форм як означальних, так і 
пов’язувальних суджень. Ідеально ми можемо всі їх перевести в атрибу
тивні форми, при цьому, звісно, ножна нова форма визначення продукує 
нові форми атрибутів, як наприклад, «О, яке містить В». Кожній первин- 
ній предикації відповідає атрибуція, як кожна атрибуція первинно вказує 
на детермінацію.

При цьому дотепер ми завжди мислили атрибуцію як здійснену в 
формі підрядного речення, тобто синтезу переходу до предикату підряд
ного речення, в нашому прикладі до р, ми завжди мислили як здійснену 
спонтанно, нехай і у вторинному інтересі. Однак і це необов’язково, пред
икативний ад’єкгив підрядного речення може перетворитися на атрибу
тивний ад’єкгив; таким чином, молю постати форма «Бр є д» (наприклад, 
холодне повітря освіжає). Первинне предикативне покладання «Б є р»  
тут, отже, ще більше стискається, синтеза переходу до р  взагалі вже не
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здійснюється спонтанно, натомість визначення р, надане 5  у попере,дній 
предикації як головна або як додаткова тема, у спонтанному переході до ц 
залучається як результат. На синтезу «5 є р»  вже не спрямовано жодного 
проміння погляду, навіть додаткового проміння, натомість, 5  відразу бе
руть як р  і спонтанно здійснюють лише перехід до ц.

Звичайно, атрибуція може відбуватися не лише у зв’язку із суб’єктом, 
а всюди, де у предикативному реченні постає або може постати субстан- 
тив; а отже й у зв’язку з предикатом, якщо тільки він містить субстан- 
тив -  або первинно як відповідний об’єкт, або на підставі субстантивації 
несамостійного визначення. Адже форма атрибуції є своєрідною, з одно
го боку, ю на позначена як модифікація, з другого -  завжди постає як до
даток до субстантиву. Саме тим, що ця форма не пов’язана, як суб’єктна 
і предикагна форма з певним місцем у судженні, а завжди може постати 
там, де є субсгантив, ю на схожа на ядерні форми; утім вона принципово 
відрізняється від них, оскільки ю на виникає через модифікацію і тому 
завжди пов’язана з матеріалом, який уже зазнав іншого формування, пер
винна ж дія ядерних форм, натомість, полягає у формуванні цілковито 
безформних матеріалів, хоча й юни можуть формувати вже інакше сфор
моване (як при субстантивації цілих речень, див. §50, Ь).

с) Атрибуція у визначенні
Розгляньмо ще трохи ретельніше атрибуцію у визначенні. Ми ви

словлюємо судження: «5 є р»; при цьому збуджується тематично ви
значальний інтерес до р, який визначає його як а, тоді як інтерес до 5 
зберігається як головний51. Звичайно, перехід до а  насамперед вимагає 
(хоча би відносного) усамостійнення р , тобто субстантивації. На цьому 
грунтується судження «Р є а». Якщо при цьому зберігається головний 
інтерес до головного субстрату, то постають два речення, пов’язані єд
ністю тематичного інтересу: «5 є р ,і те ж саме (тобтор) є а», наприклад: 
«ця річ червона, а це черюне -  цегляно-червоне». Утім оскільки, згідно 
з нашою передумовою, інтерес до 5  має залишатися панівним, друге ре
чення має дістати форму підрядного речення; адже інтерес, спрямований 
на друге судження, підпорядкований інтересу до першого. Так друге ре
чення набуває форми атрибуції або у вигляді підрядного речення, або ще

51 ретельнішого аналізу
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в більшій модифікації ад’єктивної атрибуції, яку можна мовно виразити 
у складному ад’єкгиві (наприклад, «цегляно-червоний»): «5 є ра». Так 
виникає форма визначення, яка, зі свого боку, є визначеною і як визна
чена означальною.

§ 56 Конституювання логічного сенсу як результат 
предикативних актів для субстратного предмета

Ми мислимо всі ці формоутворення як такі, що вони виникли з по
ступального визначення вже рецептивно схопленого субстрату який 
при цьому залишається наскрізною темою і об’єднує та зв’язує всі ті су
дження, які постають у його визначенні. Всі ці формування сенсу цен
тровані навколо предметного полюса, який утримується як ідентичний. 
Він є ідентичним субстратом, про який судять, який входить до пред
икативних суджень у формі суб’єкта і який завжди мають на увазі в но
вих предикативних судженнях: як суб’єкт він завжди є суб’єктом нових 
предикатів і нових атрибутивних визначень. Якщо ми порівняємо такі 
судження, як «5 є р», «5/? є <у», «Бр і д є г», то ми побачимо, що при тако
му тематичному зв’язку визначення завжди йдеться про 5, яке утриму
ється як те саме. Утім, попри ідентичність ці судження різні; у першому 
суб’єктом є <5 без атрибуції, в наступних Бр, Бр і д. Те саме, звісно, може 
стосуватися й об’єкта. Те саме 5  повсякчас мають на увазі в новому сенсі,
а саме в сенсі, який не походить із рецептивного схоплення, а надається 
йому в предикативній спонтанності, логічній у специфічному сенсі, його 
ми й називатимемо логічним сенсом. Логічний сенс, в якому Б як суб’єкт 
входить до судження, у своєму повному складі належить до загального 
«змісту судження», який є в судженні «покладеним» у реченні судження, 
тобто усвідомленим у певному тети иному характері (в нашому прикладі 
насамперед у модусі вірогідності).

Субстрат судження у своєму логічному сенсі, що йому надано че
рез предикативно означальну діяльність, є поняттям про поняття52, яке 
не слід плутати з іншими поняттями про гя, як з тим, що як термін

53пов язане з ядерним матеріалом", так і з поняттям у сенсі родової загаль
ності.

Див. ДО ВСЬОГО ЦЬОІ
Там само, Додаток
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Яйцо ми тепер порівняємо зміну логічного сенсу, яка сама по собі 
відбувається в тематичному зв’язку визначення, зі зміною сенсу, яку ми 
віднаходимо ще в рецептивності, то, звісно, виявляється, що кожне збага
чення логічного сенсу перед бачає те ж саме в рецептивності. Адже спон- 
танна синтеза ідентифікації може відбутися лише там, де вже відбулося 
рецептивне схоплення та експлікація. Проте, з другого боку, ця зміна ло
гічного сенсу все ж таки має властиву незалежність від того, що само по 
собі відбувається в рецептивності. Адже може відбутися конституювання 
складно побудованої синтези рецептивного споглядання, як аналітично
го, так і синтетичного, і на підставі цих споглядальних актів певний пред
мет може бути розглянутим з усіх боків у максимально можливій повноті 
споглядання без єдиного кроку предикативного схоплення всього цього. 
Поки цього не відбулося, предмет, тема всіх цих споглядальних охоплень, 
попри багату повноту способів її даності, хоча і є темою, але темою, ло
гічно цілком не визначеною. Якщо потому відбувається перший крок «5 
є р» спонтанного предикативного визначення, то дотепер логічно неви- 
значене 5  дістає своє перше визначення. Воно стає суб’єктом судження, а 
потому може стати об’єктом судження. На першому кроці судження «5 є 
р»  воно є чимось ще не визначеним на місці суб’єкта, але таким невизна- 
ченим, яке в цьому судженні дістає визначення і має своє визначення на 
місці предиката. Коли надалі в атрибутивних актах до суб’єкта додасться

•  ^  ♦ и  ______ •  г уздійснене в першій предикації визначення, а в наступних предикащях о
зберігається як р  і дістає подальші визначення в нових актах, ми в цих 
наступних кроках маємо ви® не невизначений логічний субстрат, а суб
страт, який уже має логічний сенс, а саме атрибутивний сенс р. Після 
цього першого кроку для нас до логічного сенсу, в якому перед нами по
стає субстрат, належить тільки він, а не все те, що вже сконституйовано 
в рецептивності як його предметний сенс, що при цьому наочно дано в 
експлікатах. Це не належить до логічного сенсу, поки воно саме не схо
плюється у двочленній синтезі як предикат Я. Тут знову дається взнаки 
особливе місце (див. § 50, с), яке посідає предикативне (копулятивне) су
дження як первинна ланка тематичного зв’язку визначення на протива
гу всім іншим, в широкому сенсі також предикативним, кон’юнкгивним 
синтезам: лише в ньому до того логічно не визначений предмет може 
дістати логічний сенс. У кожному такому реченні відбувається сам по
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собі завершений логічний акт, який означає для субстратного предмета 
приріст логічного сенсу.

Як у рецептивності предмет є ідентичним полюсом розмаїття 
пов’язаних із ним охоплень, так само в предикативному визначенні він є

» «ідентичним, але вже не як єдність свого чуттєвого розмаїття, а як єдність 
предикативних актів, об’єднаних логічним сенсом, що змінюється. Він є 
ідентичним у розмаїтті спонтанних Ідентифікацій, які продукують з ньо
го пункт перехрещення різноманітних суджень і корелятивно пункт іден
тичності відповідних атрибутів. Хоч би яке атрибутивне утворення ми 
взяли, як воно побудоване в поступальному визначенні: це, цей будинок, 
цей червоний будинок тощо, кожне з цих утворень є тематичним членом 
судження. Кожне з них, хоч би якими різними були їхні змісти, має як 
член судження свою тему, і кожне, очевидно, має ту саму тему. При цьо
му ми беремо «це», так би мовити, як нуль атрибуції в цій низці. (Це його
логічне значення. Його цілком конкретне значення є, звісно, ширшим. До 
нього належить «указівний» характер указування, вимоги взяти до уваги 
чи здобути знання).

Як ідентичний полюс предикативних актів і носій логічного сенсу 
предмет стає предметом пізнання у властивому сенсі. Це, звичайно, не 
означає, що предмет як полюс рецептивних актів відрізняється від пред
мета як полюса предикативних спонтанностей; натомість, шли рецеп
тивно сшнституйований предмет зі своїм сенсом, що змінюється, впер
ше входить до предикативної синтези, тобто відбувається перехід від

* «рецептивного охоплення до двочленної предикативної синтези, ВІН 

предметом пізнання.

§ 57. Походження судження ідентичності

Упродовж поступального визначення, поступального надання суб
страту судження логічного сенсу, може виникнути своєрідна форма су
дження, яка відрізняється від розглянутих раніше форм суто означальних 
суджень, а саме судження ідентичності.

У першому безперешкодному перебігу тематичного визначення суб
страту ми спрямовані на це як на ідентичне різних визначень. 5, яке іден
тично зберігається, стало дістає новий логічний сенс без нашого спря
мування на саму його збережену ідентичність. Для цього зазвичай немає 
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жодного приводу. Якщо, скажімо, 5  наочно визначається якр, а потому як 
^ тощо, якщо активно здійснюються переходи означальної ідентифікації 
від 5  до р, ц ..., то Б, визначене як р, самозрозуміло пасивно перекрива
ється 5, визначеним як д. Б наочно постає перед нами як ідентичне, а наш 
тематичний інтерес спрямований лише на його визначення, яке дедалі 
більше збагачується.

З другого боку, якщо визначення не відбувається в цій первинно 
зв’язаній континуальності, яка стало сповнюється спогляданням; якщо, 
наприклад, 5  на підставі первинного споглядання заново визначається як 
г і при цьому постає перед нами вже на підставі пригадувань колишніх 
зв’язків визначень, у яких до нього додаються й на ньому осаджуються 
визначення р, д, які тепер вже самі не дані, а саме не здійсненні знову 
як визначення г у тій самій первинності; або якщо, скажімо, у спогаді 
спливають два окремо здійснених визначення є » і « 5  є д», тоді може 
виникнути потреба ясно встановити ідентичність одного разу визна
ченого як р, із Б, іншого разу визначеного як д. Сингеза ідентичності Бр 
і Бд, яка спочатку відбувається пасивно, тепер здійснюється спонтанно, 
і виникає судження форми «Б, яке є рє ідентичним із Б, яке є д». Зро
зуміло, що завдяки сталому розгортанню ідентифікування існує багато 
можливостей подальшого збагачення ідентифікувального судження, ста
лого переходу до подальших визначень і здійснення іденгифікувального 
самоперекривання їхніх субстратів у двочленній спонтанності. Тоді ви
никають такі судження, як «Ба, яке є є ідентичним із 5ї, яке є і с» з 
багатьма ускладненнями, які легко утворити. Окрім того, багато суджень 
ідентичності завдяки пов’язувальній ідентифікації самі можуть утворити 
єдність судження, а саме у формі: «Б ідентичне з і те саме також іден
тичне з Б”» тощо.

У цьому ми вбачаємо фундаментальну функцію судження ідентич
ності для об’єднання визначень, які виникають у різних наочних зв’язках 
визначень, а саме на підставі пізнавального інтересу, який має на меті зі
брати разом судження, які виникли в різних зв’язках суджень, і об’єднати 
їх у новому судженні. Суто за формою ці судження ідентичності почасти 
схожі на пов’язувальні судження: в них постають два субстантиви, які 
спонтанно визначають як ідентичні; проте за змістом вони радше нале
жать до означальних суджень, які визначають певний субстрат сам по
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собі, те, що є собою без огляду на можливий перехід до інших субстратів. 
І все ж таки це не справжні первинні означальні судження, зазвичай у них 
відбувається не первинно спонтанне предикативне охоплення вперше ре
цептивно схоплених визначень, а тільки об’єднання вже здобутого. Тому 
судження ідентичності не обов’язково мають здійснюватися за прозорої 
очевидності, вони не обов’язково вимагають первинної наочної данос- 
ті своїх субстратів із їхніми визначеннями, натомість, для встановлення 
ідентичності вистачає очевидності чіткості.

Розділ II

ПРЕДМЕТНОСТІ РОЗУМУ 
ТА ЇХНЄ ПОХОДЖЕННЯ 

З ПРЕДИКАТИВНИХ АКТІВ

§ 58. П ерехід до нового ступеня предикативних актів.
Передконституювання стану речей як категоріальної 

предметності і його «вилучення» через субстантивацію
а

Звернімося після цього огляду первинних і найпростіших форм і ре
зультатів предикативно пізнавальної діяльності до нового ступеню актів. 
Його розгляд веде нас до дослідження своєрідності предметностей, яга 
виникають у предикативному мисленні, тобто категоріальних предмет
ностей.

Дотепер ми досліджували генезу утворень, які можуть виникнути 
навколо судження найпростішої форми, навколо первинної ланки тема
тичного зв’язку визначення. Ми мислили ці форми як такі, що вони ви
никають в актуальному перебігу поступального процесу судження. Утім 
якщо сконституйовано таку первинну ланку, як « 5 єр»  або і q>\ або
судження з будь-яким додатком на кшталт є д», або з будь-яким пе
ретворенням його простої форми, то після його конституювання не має 
відразу відбутися наступний крок. Адже оскільки кожний такий крок 
судження є завершеним актом утворення сенсу, то кожний такий акт та
кож молю бути покладений в основу подальшої розбудови. Оскільки він
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відлунав, але зберігся в ретенції, то на його підставі можна просуватися 
далі, що виражено в мовній формі «це, що є 5р». У всіх мовах для такого 
виду зв’язку є вказівні займенники, які слугують не прямому вказуванню 
на наявні речі, а покликанню на попереднє місце в контексті мовлення, і, 
корелятивно, у зв’язку суджень, який надає мовленню певного значення. 
Зазвичай найпростіші мовні форми таких вказівних займенників уже по
казують, що в попередньому судженні, на яке вони вказують, відбулося 
своєрідне перетворення. Це судження втратило форму самостійного ре
чення і саме тепер увійшло як субстрат до нового судження. Це, звичайно, 
передбачає його субстантивацію. Сконституйоване дотепер у багатьох 
променях у первинній двочленній синтезі визначення тепер схоплюється 
в одному промені і має стати тим, що додається в описовий спосіб. Адже, 
як було показано, у зв’язку поступального визначення кожний новий 
крок судження завжди починається зі охоплення субстрату в одному про
мені. Таким чином, у приєднанні судження до попереднього судження це 
попереднє судження розглядається так само, як будь-який субстрат, який 
уходить до предикативного судження як суб’єкт, а саме як просто схопле
ний предмет. Це означає, що воно як таке має бути передконсгитуйоване 
в акті попереднього судження. Тому цей акт має подвійний вигляд: на 
южному кроці судження відбувається не тільки визначення і подальше 
визначення передцаного і вже рецептивно схопленого вихідного субстра
ту, який у новому способі предикації дістає логічний сенс, натомість, вод
ночас передхонституйовано новий вид предметності, стан речей «5 є р»  
продуковано у творчій спонтанності. Тепер він сам може зазнати всіх тих 
формувань, які можуть зазнати самостійні предметності; він може бути 
субсгантивованим і стати суб’єктом або об’єктом у новому судженні.

Цей акт субстантивації принципово відрізняється від усього того, 
що ми дотепер розглянули під цією назвою. Адже при цьому ми пере
важно думали про субстантивацію, яка спирається на усамостійнення 
до того несамостійних визначень, яка, отже, має свою праформу в ца
рині рецептивносгі. Вже тут наявне охоплення дотепер несамостійного 
моменту самого по собі, завдяки чому він сам стає субстратом експлі- 
кувального споглядання. Натомість для субстантивації, в якій із певно
го судження вилучається «стан речей» і відтепер функціонує в новому 
судженні як субсгантив, на нижчому ступені немає нічого аналогічного.
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Предмет, який тут стає суб’єктом у новому судженні, є не чимось, що 
можна було би просто рецептивно схопити, а предметом цілком нового 
гаіунку, який узагалі вперше постає на вищому ступені предикативної 
спонтанності як наслідок акту предикативного судження. Тому, з огля-

Р Фду на їхнє походження, ми називаємо такі предмети синтаксичними чи 
категоріальними, або також, оскільки вони походять з актів розуму, що 
судить, предметностями розуму.

§ 59. Предмети, які можуть бути просто дані як «джерела»
становищ а речей. Становище речей і стан речей

Звісно, такі категоріальні предметності фундовані в предметностях, 
які можуть бути рецептивно схопленими. Вони містять їх, як, наприклад, 
стан речей «Земля більша за Місяць» містить предмет «Земля», який може 
бути рецептивно даним. Проте сам цей стан речей не є чимось, що можна 
було би виявити як сенсову структуру в сенсовому полюсі «Земля», чи
мось, що як, скажімо, внутрішні (тобто властиві) й релятивні визначення 
належать як сенсові моменти до предметного сенсу, з яким рецептивно 
схоплено цей предмет «Земля». Такому стану речей у рецептивності від
повідають стосунки, або, як ми їх називаємо, становища речей: стосунки
того, що містить, і того, що міститься, більшого та меншого тощо. Вони
є ідентичним, що згідно із сутністю подвійно експлікується в такий спо
сіб, що еквівалентні предикативні судження вказують на той самий стан 
речей як на інтуїтивно даний стосунок. Кожне становище речей приховує 
декілька, найпростіше становище речей, фундоване в парі, приховує два 
стосунки, наприклад, стосунок величин а-Ь -  обидва стосунки: а>Ь і Ь<а.

Становища речей -  це, отже, фундовані предмети; вони, зрештою, 
вказують на предмети, які не є становищами речей. Кожний предмет є 
можливим і дійсним підгрунтям різноманітних становищ речей, і кож
не становище речей теж. Кожний предмет також є «джерелом» стано
вища речей, тобто він сам із себе груніує становища речей, оскільки він 
може бути експлікованим через виокремлення в подальших споглядан
нях. Він є або джерелом властивостей, якщо йдеться про виокремлення 
самостійних частин, або стосунку цілого і частини. При синтетичному, 
пов’язувальному спогляданні члени зв’язку є джерелами стосунків у ста
ні речей, які експлікуються у стосунках у становищі речей.
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На підставі цих становищ речей, під якими, вочевидь, насамперед 
слід розуміти пасивно сконституйовані стосунки і які самі ще не мають 
бути упредметнені, можуть бути створені предикативні судження різних 
видів. Якщо йдеться про стосунок цілого і частини, то може бути ви
словлено судження про те, що містить, і вміст, і з цього випливають різні 
форми залежно від того, чи йдеться про безпосередній або опосеред
кований уміст, тобто про стосунок безпосередніх або опосередкованих 
частин до цілого. З другого боку, можна говорити про форми зв’язку 
частин у цілому: «ціле має таку й таку форму», «спільність частин має 
цю форму зв’язку» тощо. Окрім того існують судження на підставі зо
внішніх стосунків у переході від однієї частини до іншої. Хоча кожна 
частина є чимось самим по собі, схопленим самим по собі, але водно
час вона є саме частиною, бере участь у цілому, що воно, якщо навіть 
і не є актуальним субстратом визначення, все ж таки привертає увагу й 
схоплюється; а форма єдності постає у проясненій даності. 5  і 5 ’ мають 
щось спільне через участь у чомусь одному, і якщо відбувається пере
хід від 5  до 5  ’, то, якщо кожне з них усвідомлюється як частина, якщо 
схоплюється сенс кожного, який вони дістають через спрямування ін
тересу на ціле, то 5  дістає приросту сенсу, який виникає в переході та в 
перекриванні спільного. Якщо починається визначення 5  як теми, яке 
пов’язує його із 5” з огляду на форму цілого й продукує первинне визна-
чення, вже первинно конституюється судження зовнішнього зв язку;
5 первинно конституюється у зв’язку з 5 ’ (зв’язку схожості, однаковості, 
становища тощо).

Ці стосунки частини та цілого або частин між собою є не єдини
ми. Два предмети можуть не лише містити один одного, а також пере
хрещуватися: 5  у перехрещенні ідентичне з 5 ' (у певній спільній час
тині 5 “), що можна виразити інакше: 5  містить 5", і 5” містить те саме 
5 “ або у множині: 5  і 5 ‘ містять 5", при цьому означальний об’єкт 5" 
постає лише одного разу й він випромінює два промені ідентифікації, 
один до 5, а другий до 5 ‘. Усі ці форми судження, звісно, розглянуті 
в універсальній синтаксичній загальності, при цьому незрозуміло, чи 
є відповідні предмети одиничними або множинними, чи є вони про
стими предметами або самі вже складаються з багатьох логічних утво
рень.
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Таким чином, ці прості предметності є джерелами різних предика
тивних станів речей на підставі рецептивно сконституйованих утворень 
їхніх єдностей, які ми називаємо зв’язками або становищами речей: 
ідентичними становищами речей, експлікованих у різноманітних пред
икативних станах речей. Ми назвали становища речей самофундовани- 
ми предметностями. Точніше ми мусимо сказати: у рецептивносгі ми ще 
не маємо тематично становища речей як предмети, а саме як фундовані 
предметності. Тут немає нічого на кшталт предметностей, які «поста
ють» і які можна схопити, промінь споглядання не пересувається тут від 
субстрату до його частин або між пов’язаними між собою елементами, 
які при цьому постають як менші чи більші, завжди на підставі їхньої 
чуттєвої єдності. Таким чином, те, що ми називаємо становищем речей, 
постає тут просто як пасивно передконституйований фундамент, як фун
дамент властивостей або як фундамент зв’язків усіх цих станів речей;
упм потому, якщо в первинній предикації стани речей сконсгитуиовані и 
упредметнені, вони можуть бути предметно схоплені як ідентичні стано-

* »вища речей, що лежать у їхній основі

§ 60. Розрізнення стану речей і повного судження

Кожне завершене предикативне судження, отже, передконституює 
в собі нову предметність, а саме певний стан речей. Це те, «що воно су
дить», яке для того, «про що судять», для логічного субстрату сенсу не 
означає лише приросту сенсу, не тільки може атрибутивно додаватися 
до нього як логічний сенс: воно саме є предметом і, згідно зі своєю тене- 
зою, -  логічним предметом або предметом розуму.

А втім тут ми маємо розрізнити точніше: те, що передконсгитую- 
ється в судженні як новий предмет, і те, що ми у звичному сенсі назива
ємо станом речей, є не судженням з його загальною «матерією суджен
ня», а лише тим, що саме актуально «постає». Це означає: в кожному 
актуальному судженні ми маємо нашу тему, те, «що судять», наприклад, 
означальну ідентифікацію 5  і р. Одначе з актуальним судженням можуть 
переплітатися здобутки попередніх актів судження, пов’язаних із тим 
самим субстратом. Адже при здійсненні судження «5 є р» 5  постає ви
значеним у попередньому визначенні як отже, тут висловлюють су
дження «Ба є р». Такі атрибутивні додатки походять, як ми знаємо, з по-
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передніх аюуальних предикацій, вони позначені як їхні модифікації, що 
вказують на попередню предикацію, в якій 5  було актуально визначено 
як д. Хоча ми й схоплюємо разом із 5  усвідомлене в такий модифікований 
спосіб визначення, яке, звичайно, належить до повної матерії судження, 
але при цьому синтеза ідентичності 5  і д вже не здійснюється актуально, 
натомість в 5  зберігається лише результат цього здійснення. Слід, ота®, 
розрізняти актуальну тему, актуальне судження «5 є » і вже неактуальні 
теми, які тільки залучені до єдності усвідомлення судження. Те, що ми 
після простого судження «5 є р»  атрибутивно запаковуємо до суб’єкта 
та предиката багато предметів і предикатів (<7, ..) з інших суджень (у
новому здійсненні судження старої форми зі співздійсненням усіх цих 
залучених думок (Бд, г є р)), нічого не змінює в тому, що ми актуально 
здійснюємо лише ту саму означальну ідентифікацію і через атрибуцію 
не здійснюємо жодної з позначених ними предикацій. Єдине, що ми на
справді здійснюємо, це судження «5 є р», хоч би скільки багато інших 
думок з попередніх актів судження ми не мислили стосовно 5 .

Те, що ми описали ноетично, має корелят у судженні та в передскон- 
ституйованих у його актуальному здійсненні предметностях. Лише цей 
ідентичний залишок у всіх цих модифікаціях, тобто сконституйоване в 
актуальному судженні «5 є р», ми називаємо станом речей у властивому 
сенсі. Це чиста синтетична єдність тем; а темою тут є все, що актуально 
тематично схоплюється у відповідному здійсненні судження й актуаль
но так чи інак предикативно пов’язується з такою самою темою. Якщо 
індивідуальні речі є темами визначення, то вони в його синтаксичному 
формуванні входять до стану речей, вони є термінами, що «постають» 
у ньому. Стани речей є корелятами суджень, тобто первинно вони кон
ституйовані лише в судженнях, і, відповідно до тематичної завершеності
кожного кроку алофантичного судження, сконституйоване в ньому також 
є завершеним; кожний стан речей -  це доконана синтаксична предмет
ність, а всі члени стану речей або терміни, які не є простими термінами, 
самі знов-таки можуть бути синтаксичними предметностями.

Таким чином, стан речей і судження із його доконаним «сенсом», 
тобто з доконаною єдністю значення, яка містить усі логічні значення 
відповідного судження, не збігаються. У сталому залученні результатів 
різноманітних актів судження, пов’язаних з актуальними темами визна-
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чення, до здійснення нового судження ідентичність стану речей залиша
ється недоторканою. Кожна актуальна тема може стати субстратом не 
лише для актуальних актів судження, а водночас для приєднання моди
фікованих здобутків попередніх актів. Це змінює не тематично сконсти- 
туйований стан речей, а модус того, як його мислять. У цьому «Як» він є 
тематичним продуктом не лише теперішнього судження, а також імплі- 
цитних суджень. Таким чином, актуальний продукт має контур формоут
ворень, які вказують на згорнуті судження -  формоутворень, які, звісно, 
можна розгорнути в їхній первинній формі, тобто у формі їхнього пер
винного здійснення. Це розгортання веде зрештою до простих суджень, 
які є лише каркасом суджень і члени яких уже не містять жодних атрибу
тивних й інших додатків.

Як уже багато разів наголошувалося, такі судження слід розгля
дати як граничний випадок. У них непотрібно розрізняти стан речей 
і саме судження. Стан речей тут є самою єдністю значення. Утім ці 
судження також потребують двозначності з огляду на те, що вони є 
просто нульовими випадками і що з цим нульовим судженням узго

« тджується нескінченне розмаїття суджень стосовно певного стану ре
чей. Поняття стану речей відразу позначає ідентичний тематичний 
каркас, який об’єднує всі судження, які мають ідентичні актуальні 
теми і пов’язують ці теми в однакових синтаксичних формах: нульове 
речення — це належне до такої групи чисте речення, корелят чистої
означальної актуальності.

Те, що корелят судження, або стан речей сам має бути судженням, а 
саме граничним випадком, втрачає парадоксальність, якщо ми подумає
мо про те, що тут ідеться про предмети і стани речей, які мають на увазі. 
«Сам стан речей» є нічим іншим, ніж ідеєю цілком здійсненого судження 
(див. до цього розлогі міркування в § 68).

§61 М ножина як наступний приклад предметності розуму;
н конституювання у продуктивній спонтанності

Стани речей -  це не єдині предметності розуму, які конститую
ються у предикативно продуктивній спонтанності. Вони посідають 
важливе місце, що обгрунтовано основною функцією предикативного 
судження у вузькому сенсі як копулятивного пов’язування. Копулятив-
194



ному пов язуванню ми протиставимо колективне, яке, хоча і не веде до 
логічного утворення й осаду сенсу на субстрагних предметах у той са
мий спосіб, що й копулятивна спонтанність, проте все ж таки має бути 
зараховане до предикативної спонтанності в широкому сенсі54. Воно, як

* ♦кожна предикативна спонтанність, веде до передконституювання нової 
предметності, предметності множини.

І в царині рецептивності вже існує багато споглядань як колектив
них збирань; це не просто охоплення одного предмета після іншого, а 
вгримання-у-схопленні одного при охопленні наступного тощо (див. § 
24, сі). Одначе ця єдність збирання, колекції ще не має одного предмета: 
пару, збір, загальніше, множину обох предметів. В обмеженому усвідом
ленні ми звернуті або до одного, або до іншого об’єкта й усе. Потому 
ми можемо, зберігаючи охоплення, знову здійснити збирання, тепер чор
нильниці й шуму, який ми зараз чуємо, або ми утримуємо обидва об’єкти 
у охопленні й дивимося на третій об’єкт як об’єкт для себе. При цьому 
зв’язок перших двох не зникає. Слід розрізняти залучення до зв’язку тре
тього об’єкта та споглядання нового об’єкта поруч з інакше пов’язаними 
двома об’єктами. Ми маємо єдність охоплення у формі ([А, В], С) або 
([А, В], [С, Э]) тощо. Слід знову зазначити, що кожне таке складно сфор
моване охоплення має за об’єкт А В С ..., а не (А, В) або щось на кшталт 
цього як один об’єкт.

З другого боку, ми можемо спрямувати погляд звернення і охоплен
ня на пару, на одну й на другу пару, яга при цьому є об’єктами. Якщо ми 
це робимо, то відтворена одинична концентрація, концентроване частко
ве схоплювання тепер А, а потому В функціонує як експлікація певно
го гатунку, як перегляд цілісного об’єкта А+В. Якщо ми подивимося на 
це пильніше, то уявлення (А,В) має перевагу перед колективним (А+В) 
при тому, що сукупність є предметом. А саме щоби була дана сукупність, 
щоби споглядально схоплювати її в самоданості, ми мусимо схоплювати 
А і В разом; у єдності цього охоплення двох предметів передконституйо- 
вано, так би мовити, як його наслідок новий предмет, як щось таке, що 
ми тепер схоплюємо як одне й можемо експлікувати в окремому схоплені
А, В...

Таким чином, первинне колективне пов’язування у множинному
54 Див. § 50, § 52 Ь і «Логіка» с. 95-96.
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експлікуванні А і В спочатку потребує зміни погляду, аби стати субстра
том, тобто власне предметом, тим, що можна ідентифікувати. Проте це 
означає, що доки ми здійснюємо лише колективне схоплювання разом,
ми маємо лише передконсгитуиовании предмет «множинність», і тіль
ки у зворотному охопленні після активного пов’язування ми предметно 
маємо множинність як єдність, тобто як множину. Тут все так само, як 
і з усіма створеними завдяки предикативній спонтанності предметами: 
спонтанність передконституює синтаксичну предметність, що вона як 
предмет може стати темою лише у зворотному охопленні, після того як її 
конституювання завершено. Хоча колективна синтеза і і С» є ное- 
тичною єдністю свідомості, але це ще не єдність предмета у властивому 
сенсі, тобто в сенсі тематичного субстратного предмета. Тематичними в 
ній є А ,а потім В і С, але ще не колектив. Збиральне усвідомлення міс
тить багато об’єднаних об’єктів, а не один об’єкт, який має багато чле
нів. А проте в кожному синтетично цілісному усвідомленні суттєво пе- 
редконституйовано один новий багаточленний об’єкт; аби перетворити 
це передконстипгуйоване на тематичний об’єкт, а через це й на субстрат 
судження, потрібне завжди можливе додаткове тематичне охоплення. 
Зрештою, збирання -  це політетичний акт, у якому суттєво передконсти- 
туйовано колектив. Тематичним предметом він стає після завершення 
збирання завдяки зворотному схопленню, в якому множина дана Я як 
предмет, як те, що можна ідентифікувати. Будь-який об’єкт не може бути 
цілком ідентифікований як ідентичне багатьох способів даності, він може 
бути експлікований у новому ідентифікуванні; і це експлікування знову 
є збиранням. Але потому воно, як кожна субстратна предметність, може 
входити як суб’єкт до нових зв’язків суджень (і так до нескінченності).

Звичайно, також можна множини ще раз об’єднати з іншими окреми
ми множинами, тобто сконституювати і потому тематично об’єктивувати 
множини вищого порядку. Об’єднані у множині окремі предмети самі 
можуть бути множинами. Утім кожна наочно передконсгитуйована мно
жина веде, зрештою, до первинних членів, до деталей, які вже не є мно
жинами. Адже до ідеї такої множини належить те, що в першій даності 
її субстрату вже наявне передцане розмаїття окремих афектацій, які ми 
активуємо в її охопленні. Звісно, не можна виключити того, що спогля
дання в «наближенні» вмикає нові афектації, яких дотепер ще не було,
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через що єдності, які мають на увазі, знову розпадаються на множиннос
ті. Незалежно від цього кожну множину слід все ж таки a priori мислити 
як таку, що її можна звести до первинних членів множини, тобто до чле
нів, які самі вже не є множинами.

Можна ще додати, що всередині єдності певної множини через осо
бливі афективні зв’язки слід виокремлювати різноманітні часткові мно
жини, що при цьому можливі множини, які накладаються одна на одну і 
що так у зв’язку множин з іншими множинами даються взнаки всі мож
ливі стосунки.

Тому множина є предметністю, що її первинно пердконституйовано 
у збиральній активності, яка пов’язує між собою окремі предмети. Схо-

• * 1плення цієї предметності полягає у зворотному охопленні сконсгитуиова- 
ного в такий спосіб. Як чисте утворення спонтанності множина означає 
особливу форму, до якої як члени можуть входити тематичні предмети 
будь-якого гатунку і з якою потому вони самі як члени можуть функці
онувати в означальних судженнях будь-якого гатунку. Однією із синтез 
предикативного об’єкгивування є «і», однією із синтез зв’язку, яка, звісно 
належить до зовсім іншого роду, є «або». Це основні складові особливої 
синтаксичної форми колекції, або множини.

Таким чином, не існує первинно пасивно передконституйованих 
множин. Пасивність може створювати лише передумови; утім непотріб
но, щоби вже заздалегідь було сконсшіуйовано багато окремих пред
метів із їхньою пов’язувальною афективною силою. Предмети можуть 
поставати в тематичному колі огляду також послідовно, і поки ми в різ
номанітні способи судимо про попередні предмети, вони в послідовнос
ті утворюють описані умови збирання. Єдність афектації утворюється 
сукцесивно, вона спрямовує зміни інтересу, і якщо предмети постають 
відокремлено один від одного, збирання може розпочатися. Одначе вони 
від самого початку можуть виникати в активності, коли, наприклад, пев
не 5  поступово експлікується в окремих властивостях і ці властивості від 
самого початку об’єднуються. Щомиті тут можлива зміна погляду, яка 
об’єктивує зібране як предмет.
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§ 62. Предметності розуму як джерела
станів і становищ  речей; 

розрізнення синтаксичних і несинтаксичних
зв’язків і стосунків

Усі предметності розуму, множини тощо як такі, що їх сут-
•  •  «тєво можна експлікувати через належні їм моменти, -  це цілості 

в найшириіому сенсі. Оскільки вони фундовані предметностями, 
які можуть бути рецептивно даними, вони є природними цілостя
ми вищого ступеня, які не можна плутати з цілими, які екземплі- 
фікують кожний первинний субстратний предмет рецептивності.

Спеціально для предмета «множина» означає, що збирання не 
конституює жодного чуттєвого цілого; члени множини всередині 
множини (якщо ми припускаємо, що йдеться про зібрані чуттєві 
предмети) не пов’язані з нею як частини чуттєвого цілого з самим 
цим цілим. Тут не постає та  синтеза часткового перекривання, 
яку ми віднайшли між чуттєвим цілим і його частинами: члени 
множини залишаються в певному сенсі «відокремленими» один 
від одного. Форма їхнього зв’язку є не чуттєвою, а синтаксичною, 
а саме «бути зібраними». А оскільки ми можемо збирати будь- 
що, це означає, що Ц я форма зв’язку цілком незалежна від гомо
генності, принаймні від стосунків схожості і несхожості, чинних 
для чуттєво наочних об’єднань. Це синтаксична форма зв’язку. 
Для; всіх зібраних членів спільним є те, що вони зібрані. Якщо 
ми звернемося до станів речей, то й тут ми знайдемо синтаксич
ні форми зв’язку схожого виду. Наприклад, для всіх властивостей 
будь-якого предмета спільним є те, що всі вони є властивостями.

Ми вже вказували на відмінність змістової спільності з грун
тованими на ній зв’язками і стосунками від формальної спільнос
ті з її зв ’язками і стосунками (§ 43, сі). Змістова спільність завжди 
грунтована на єдності чуттєвого споглядання, нехай і в широкому 
сенсі, при цьому йдеться лише про однаковість або схожість. Зміс
тове спільне визначає властиву гомогенність. На противагу цьому 
існують формальні спільності, не ґрунтовані на можливій єдності 
чуттєвого споглядання, а створені синтаксичними формуваннями.
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Звичайно, і тут спільності спираються на схожості, на гомоген
ність форми як форми. Проте це схожість, яка розташована на ін
шому ступені порівняно зі схожістю сформованого субстратного 
предмета -  при цьому спільним залишається те, що це стосунки, 
які спираються на схожість. В основі будь-якого зв’язку лежить 
пов’язування в найширшому сенсі, яке охоплює також стосунки 
схожості; пов’язування завжди є пов’язуванням чогось взаємона- 
лежного, що виокремлюється як схоже завдяки чомусь спільно
му.

Таким чином, предметності розуму самі є джерелами станів і 
становищ речей; тобто окрім зв ’язків, які можуть бути спільними

» *з іншими предметностями і які можуть належати їм як цілостям 
узагалі, вони також є джерелами своєрідних зв’язків і стосунків, 
що їх обґрунтовує їхній специфічний характер як синтаксичних 
предметностей. Тому ми маємо розрізняти:

1. Синтаксичні та інші зв’язки, синтаксичне і не-синтакеичне 
ціле; останнє -  це предмети, які не перед конституйовані у 
предикативній спонтанності, відокремлено дані у множинності 
безпосередніх частин, які «об’єднані» в цілому, лише в 
експлікації; тобто частини пов’язані між собою на підставі 
попередньої єдності цілого й на підставі тієї обставини, що вони 
містяться в ньому. Окрім того, між ними можуть бути стосунки, 
наприклад, розміру, однаковості тощо.

6. Відповідно до цього слід також розрізняти синтаксичні й 
несинтакеичні зв’язки. Кожний зв’язок є предметністю розуму. 
Він є станом речей, причому простим, а не перехрещенням 
декількох станів речей, 51 -  52. Синтаксичним є стан речей, 
у якому терміни самі є предметностями розуму, або в яшму 
фундамент стану речей як ціле є предметом розуму. Кожний 
стан речей має фундамент, який продукує спільність термінів
стану речей і сам може бути предметно схопленим (див. вище 
59). Ця предметність сама є цілим у найширшому сенсі, оскільки 
її можна експлікувати; а все, що постає через експлікацію, 
є частиною в найширшому сенсі, тобто воно має спільність 
часткової ідентичності з цілим і обґрунтовує обидва корелятивні
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стосунки із самоозначальним цілим і самоозначальною 
частиною. Частини також мають свій фундамент; тобто два 
експлікаги одного цілого як такі пов’язані між собою, за 
сутністю тут можливе конституювання стосунків перехрещення 
або стосунків пов’язування через означальну діяльність.

§ 63. В ідмінність конституювання 
предметностей розуму від конституювання

предметів рецептивності

Після того, як ми познайомилися з деякими головними типами пред
метностей розуму, створених у спонтанних актах, ми спробуємо прояс
нити їх конституювання і їхній спосіб буття через зіставлення з головни
ми типами рецептивно даних предметностей.

Предметності розуму -  це цілості вищого ступеню і водночас, як
це ще буде показано, предмети особливого регіону. До сутності кожного
предмета належить те, що його як такий можна первинно схопити, а саме
так, що його можна експлікувати. Кожне активне охоплення предмета
передбачає, що він є передданим. Предмети рецептивності переддані в

♦  «

первинній пасивності з їхніми структурами асоціації, афектації тощо. їх 
схоплення -  це нижчий ступінь активності, проста рецепція первинно 
пасивно передконституйованих сенсів. Натомість, предметності розуму 
ніколи не можна первинно схопити у простій рецепції; вони передкон- 
ституйовані не в чистій пасивності -  принаймні не первинно (про вто
ринну пасивність слід ще буде сказати), а в предикативній спонтанності. 
Спосіб їх первинної пердцаносгі -  це утворення їх у предикативному акті 
Я як у спонтанному здійсненні.

Тут нас не має вводити в оману та схожість, яка на перший погляд по
стає у порівнянні рецептивного схоплення та продуктивної спонтаннос
ті. І в аналізі рецептивного схоплення йшлося про довільні й мимовільні 
акти Я, про його кінестези, про активне створення перспектив через рух 
очей, погляд з іншого боку тощо, завдяки чому взагалі в рецептивності 
конституюється зовнішній предмет. Тут також здається, що його скон- 
ституйовано лише наприкінці часто довільно скерованого процесу в ча
совому становленні завдяки розмаїттю його презентацій через рух очей, 
зміну погляду тощо, як створено стан речей «5 є р»  в акті судження як 
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темпоральному та довільному процесі. Отже, й тут, і там має йтися про 
продуктивну діяльність певного гатунку.

Утім ця очевидна схожість не повинна приховувати засадничу від
мінність: стосовно сутності кожного предмета, який перебуває у стані 
спокою або змін, схопленість є зовнішньою. «Дія» Я, яка мотивує перебіг 
розмаїття даних відчуттів, може бути цілком мимовільною; перебіг явищ 
додається до єдностей також пасивно незалежно від того, звертається до 
них Я рецептивно в їхньому поставанні чи ні. Предмет у певний спосіб 
і так уже «тут», перебуває в полі, хоча, звичайно, він потребує звернення 
задля того, аби бути схопленим. Предметності розуму, або стани речей, 
натомість, можуть бути сконституйованими лише у спонтанно продук
тивній дії, тобто за присутності Я. Якщо цього не відбувається, то в ліп
шому разі тут залишається рецептивно сконституйований предмет, він 
залишається в полі як такий, що його можна схопити, але на його підставі 
не конституюється нічого нового.

До цього додається ще одна відмінність, яка веде ще шибше: хоча 
обидві предметності конституйовані в часовому процесі та стають завер
шеними лише наприкінці нього, предмет сприйняття все ж таки від само
го початку певним чином відразу тут; хоча кожна нова презентація збага
чує спосіб його даності, проте перебіг різноманітних явищ щомиті можна 
припинити, і все ж таки ми завжди вже матимемо певний предмет, хай на
віть і не «з усіх боків» і не в найбільшій повноті. Я продукує тут лише його 
презентації, а не сам предмет55; крізь усі ці презентації Я завжди спрямо
ване на нього як на той самий, що постає в них, або на процес, який пере
бігає у своїх часових фазах перед його очима. Кожна фаза перебігу -  це 
фаза цього процесу, який є тим, на що спрямоване Я як на свій предмет. 
Натомість у спонтанному продукуванні продукується сам стан речей, а 
не його презентація; Я не може, як у першому випаду, зупинити процес 
у будь-якому пункті, тоді воно не мало би цієї предметності розуму. І це 
тому, що воно в цьому продукуванні, в конституюванні стану речей у його 
часовому становленні взагалі не спрямовано на нього в той самий спо
сіб; він не є його предметом, предметом є лише 5  у судженні, субстрат,

55 У рамцях цієї констатації, яка стосується онтичної відмінності, можна зали
шити поза розглядом те, що предмет із трансцендентального погляду сам є продуктом 
конституювання.
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означений у ньому як р. У своєму здійсненні судження воно спрямоване 
на самоозначальне й у своєму визначенні самозбагачувапьне. Це предмет 
його судження. У такий спосіб у судженні взагалі вперше предметність 
розуму продуктивно передконституйована як передданість. Вона пред
метна в ньому не в той самий спосіб, що й субстрат визначення 5, для 
цього, натомість, потрібна зміна погляду, через яку ми «виокремлюємо» із 
судження стан речей. Тоді ми вже спрямовані не на 5  як на наш предмет, а 
на той «факт», «що 5  є р». Спочатку має бути сконституйоване первинне 
судження «5 є р», у якому 5  є предметним, потому ми можемо, спираю
чись на це, просуватися далі: «це (що 5 приємно» тощо; або, знову че
рез зміну погляду, судження може стати суб’єктом того, що воно містить 
«5» як суб’єкт ір  як предикат. І лише потому визначення може стати само
стійним субстратом або 5  у його формі суб’єкта може стати предметним. 
Воно має цю форму вже у здійсненні судження; але в судженні 5  є просто 
субстратом визначення, предметним, а не 5  в цій формі. Воно дістає його 
в спонтанному продукуванні, а щоби предметно схопити 5 у цій формі, 
після продукування потрібний окремий крок, що він на упредметненому 
грунті судження означально схоплює як новий субстрат його компоненти, 
а саме суб’єкт судження в його формуванні, й у такий спосіб дістає по
няття синтаксичної форми56. Усі ці зміни погляду, які стають можливими 
лише після завершеного продукування судження і які з продукованого в 
різноманітні способи виокремлюють предметності розуму, цілком відріз
няються від змін погляду, через які ми переходимо від чуттєвого предмета 
до презентацій, явищ, у яких він для нас конституюється.

§ 64. Ірреальність предметностей розуму та їхня часовість

а) Іманентний час як форма даності всіх предметностей узагалі

Відмінність конституювання предметностей розуму від предметів 
рецептивності дається взнаки й у відмінності часовості цих предметнос
тей, адже їхні принципово відмінні способи буття слід, зрештою, схопи-

•  *ти як відмінність їхньої часовості.
Усі реальні індивідуальні предметності мають свою «дійсність» у 

сенсі об’єктивної можливості ідентифікації, яка обгрунтовує сущі самі по
56 Див. також «Логіку», § 42.
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собі предметності втой спосіб, що вони сконститу новая і інгерсуб’єкгивно 
в єдності об’єктивного часу, а саме світового часу. В ньому кожне реаль
не має своє чітке часове місце, через яке ю но індивідуально відрізняєть
ся від будь-якого іншого однакового з ним реального (див. § 38). Пред-

і  « І •  »метності розуму, звісно, не належать до цієї загальної царини реальних 
предметностей, а саме до її нижчого рівня просто речей природи. Стани 
речей ми не знаходимо у світі так само, як ми знаходимо в ньому будь- 
які речі. На відміну від цієї царини реальності, ірреальні предметності 
пов’язані з об’єктивним часом і з об’єктивними часовими пунктами в 
інший спосіб. Утім через це вони ще не втрачають будь-якого зв’язку з 
часом і часовістю. Адже ми все ж таки говоримо, що, наприклад, пев
ний стан речей сконсгитуйовано в часовому процесі, у плині часового 
становлення, після завершення якого його цілковито сконсгитуйовано й 
можна «виокремити» як нову предметність.

Поміркуймо. Кожне переживання, кожне усвідомлення підпорядко
ване празакону потоку. Воно зазнає континуальних змін, які не можуть 
бути байдужими для його інтенційності, тобто мають прояв у його інтен- 
ціиному кореляті. Переживання -  це єдність становлення, яка констатую- 
ється як предмет у внутрішній свідомості у формі часовості (див. § 42, с). 
Це стосується вже всіх іманентних даних відчуттів, але також апперцеп- 
цій, які охоплюють їх, і так само всіх інших інтенційних переживань.

Переживання -  це предмети внутрішньої свідомості, але в них кон
ституюються предмети як такі, що в них їх мають на увазі. Який вплив 
має обов’язкове конституювання часу, яке належить до переживань і 
надає їм самим часове місце і внутрішній спосіб усвідомлення, на ін- 
тенційні предмети переживань? Коли сконституйований у первинному 
переживанні предмет з необхідністю має дістати часову форму як форму, 
що належить до його власної сутності?

У кожному разі ми відразу маємо сказати: іманентний час, у якому 
конституюються переживання, через це є водночас формою даності всіх 
предметів, які в них переживають, і тому він первинно належить усім 
предметам, він не є чимось, що ми лише додаємо до них, наче для них 
існує якесь саме-по-собі, не пов’язане з часом. Обов’язковий зв’язок із 
часом завжди наявний. Утім він один для чуттєвих, індивідуальних пред
метів сприйняття й інший для предметностей розуму.

203



Ь) Часовість реальних предметностей. Час даності й об’єктивний час
(природи)

Зупинімося спочатку на перших, аби потому прояснити другі. Інди
відуальні, просторово-речові предмета конституюються через «охоплен
ня», «апперцепцію» даних відчуттів. Уже вони як іманентні чуттєві дані 
мають свій час як належну до їхньої індивідуальної сутності форму, а 
саме кожне таке дане має не лише загальну сутність «тривалість», а свою 
індивідуальну тривалість, свій час; і всі часи іманентних даних відчуттів 
є, стосовно чистого Я, часом, який містить усі позиції, всі абсолютні влас
тиві окремим пережитим даним індивідуальні часи. Кожне нове несе, так 
би мовити, наново свій час із собою, і цей новий час відразу є відтинком
єдиного поступального часу: всі предмети цього «світу» іманентної чут
тєвості утворюють один світ, і цей світ утримується як ціле завдяки на
лежній йому, тобто предметній, формі часу. От»«, як і всі предмети, дані 
відчуттів57 також мають час своєї даності. Але їхня своєрідна сутність по
лягає в тому, що для них час даності водночас є суттєвим часом. Предме
та відчуттів існують у часі даності, він для них -  не лише форма даності, 
а також форма існування як конститутивна суттєва форма.

Перейдімо тепер до сконституйованих із них завдяки апперцепції ін
дивідуальних просторових предметностей, або предметностей природи. 
Як було сказано, їх сконституйовано опосередковано завдяки апперцепції 
даностей відчуттів. До сконституйованого просторового світу не нале
жать дані відчуттів, ані вони самі, ані їхні змістові або часові визначення. 
Проте всі ці визначення слугують апперцептивними репрезентантами. 
Апперцепції -  це пов’язані між собою споглядання, які утворюють єд
ність споглядання, досвіду природи. При цьому як апперцептивна (кон- 
ститутивна) єдність матерії часу репрезенту вальних даних іюнституюєть-

♦  нся «матерія» просторових речей, завдяки апперцептивній єдносп їхніх 
локальних відмінностей відчуттів -  просторова форма, завдяки аппер
цептивно сконституйованій єдності часовості відчуттів (як репрезентан- 
ти) -  апперципований або об’єктивний час. Якщо, отже, в первинному

57 Про предмети, звісно, тут можна говорити лише із застереженням. Адже у 
природному перебігу зовнішнього сприйняття дані відчуттів не є для нас предмет
ними, ми, натомість, спрямовані крізь них на речі сприйняття, які постають і «від
тіняються» в них. Предметами у властивому сенсі (тематичними предметами) вони 
стають тільки в рефлексії через абстрактну побудову.
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конституюванні предмети конституюються хоча й чуттєво, але опосеред
ковано, а саме як «фізичні», просторові предмети в той спосіб, що безпо
середньо чуттєві предмети з безпосередньо конститутивно належним до 
них іманентним часом слугують апперцептивними репрезентантами для 
апперцептивних предметів вищих рівнів, то вони через апперцептивну 
репрезентацію іманентного часу дістають «об’єктивний», апперципова
ний час. Хоча іманентний час сам не входить до інтенційного предмета 
вищою конститутивною рівня, але в ньому репрезентовано час явищ як

» •  «єдність, яка урізноманітнюється через іманентні часи и усі їхні часові 
пункти, порядки тощо. Це своєрідний стан речей, який щодо часу (як і 
щодо властивостей, локалізацій) веде до того, що репрезентувальне й ре
презентоване позначається одними словами відповідно до певного пере
кривання, яке проходить крізь всі різноманітні моменти, тобто кольори, 
форми, місця, часи.

Предмети природи, як усі предметності, мають час своєї даності й 
водночас свій природний час як об’єктивний час, що є для них своєрідною 
загальною формою. Для кожного, хто досвідчує природу, є час відчуття і 
час даності для всіх даних (аспектів) його відчуттів і для всіх даних йому 
речей. Ця чітка форма обґрунтовує чіткий порядок. Одначе вона не завжди 
узгоджена з природним часом (як у певному сенсі зауважив ще Кант, хоч 
би яким далеким він був від аналізу такого гатунку, як тут). Частково вони 
можуть бути узгодженими, а саме як узагалі час даності може «перекри
вати» об’єктивний час; тоді порядки і тривалості узгоджені. Утім дана по
слідовність не має бути об’єктивною послідовністю, тривалість даності 
не є тривалістю самого об’єкта природи, який триває і поза даніспо. Час 
даності належить до іманентної сфери, природний час -  до природи.

Природа, отже має «у собі» свій час як форму свого існування. Ця 
форма, що її називають часом, є континуумом, який охоплює і через це 
впорядковує і об’єднує ті визначення сутностей усіх предметів, які ми на
зиваємо їхніми часовими тривалостями. Цей континуум створює змісто
ві зв’язки на першому рівні й у такий спосіб уможливлює інші змістові 
зв’язки. Адже це виокремлення тривалості уможливлює і зумовлює ви
окремлення того, що триває, тобто інших визначень, які розгорлаються у 
тривалості. Отже, тут час є формою і водночас нескінченністю підпоряд
кованих їй окремих «форм», які складають конститутивні моменти самих
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предметностей. До часу вбудовані всі часові предмети, і кожний предмет, 
так би мовити, вирізає своєю тривалістю, своєю особливою, належною 
йому формою певний відтинок із часу. Час -  це реальний момент світу, 
окремі предмети, які розташовані в різних часах і місцях, можуть бути 
тими самим лише через те, що вони континуально тривають у цих часо
вих позиціях, тобто через те, що вони також тривають у проміжні часи; 
в іншому разі вони могли би бути лише однаковими, але індивідуально 
різними предметами. Якщо йдеться про окремий предмет, то часове місце 
належить до самого предмета, який конституйовано як завершену часо
ву тривалість від пункту до пункту. Досвідчувальна свідомість (яка пер
винно дає індивідуальне) -  це свідомість, яка не просто плине в потоці 
переживань, а також інтегрує. У ній, отже, в кожній фазі слід вирізняти 
предметний корелят і в кожній новій фазі -  новий корелят, але тільки так, 
щоб усі континуальні моменти предмета створювали єдність предмета, 
як моменти свідомості—свідомість про щось.

Те саме стосується окремих предметів фантазії. Вони мають час 
своєї даності як час переживань фантазії, які їх конституюють, з друго
го боку, вони мають квазі-об’єктивний час і на його підставі -  свої квазі- 
індивідуацію і квазі-ідентичність у єдності світу фантазії з відповідною 
формою часу фантазії (див. § 40).

я

с) Часова форма ірреальних предметностей як повсякчасність

Перейдімо тепер до предметностей розуму. Напевно, вони, як усі 
предмети, мають час своєї даності. Вони, як і їхні безформні субстрати, 
сшнституйовані в іманентному часі у внутрішньому процесі становлен
ня. Судження -  це єдність становлення, становлення тут -  це становлення 
створення суб’єкта. І первинне самобуття судження, тобто конституюван
ня, також є буттям у модусі створення, а отже, буттям у формі часовості.. 
Це означає, що часова форма належить до нього як ноематичний модус 
його способу даності. Утім тут вона означає щось зовсім інше, ніж в інди
відуальних чуттєвих предметах. Вони самі індивідуалізовані через поста
вання в об’єктивному часовому пункті, який презентовано в іманентному 
часі даності. Натомість судження не є чимось індивідуалізованим. Від
мінність між ними -  це відмінність основних видів часовості як форми 
предметності.
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Звичайно, судження іманентно може конституюватися одночасно 
з чуттєвими предметностями, які утворюють його субстрати, тобто 
в той самий час даності. Проте завдяки цьому воно не бере участі в 
об’єктивному часі, в якому індивідуалізовані самі ці предметності. Це 
стосується всіх сконсгитуйованих на вищому рівні предметностей, від 
яких відрізняються просторові предмети, адже тут сконституйовані 
у предметах нижчого рівня часи мають репрезентативну функцію 
для вищих предметів. Якщо на предметах нижчого ступеня (або на 
інтенційних переживаннях, які їх конституюють) побудовані акти, до 
предметностей яких не входять самі предмети нижчого ступеня, то і їхній 
час не входить до них. І навіть якщо залучаються часоконститувальні 
акти нижчого ступеня, то часи, як самі предметності, не мають входити 
до вище сконсгитуйованих предметностей. Якщо, наприклад, в основі 
лежить рецептивно наочно даний у своїй тривалості як червоний предмет, 
то судження «5 є червоним», яке предикативно встановлює цей факт,
конституюється як зараз здійснене у становленні і пов’язується з певним 
Тепер або з певним належним самому судженню відтинком часу, який 
відрізняється від відтинку тривання предмета. Якщо ми здійснюємо будь- 
які пригадування, ланцюг яких продукує цілісне усвідомлення того ж 
самого предмета, повторюючи те саме судження, то щоразу воно має своє 
нове конститутивне самостаношіення, своє нове тривання; навіть темп 
судження може бути дуже різним. І все ж таки судження є тим самим. 
Це означає, що всі такі акти судження постають у єдності всеохопної

* »  •тотальної , це різноманітні акти, але в них усіх судження 
є ідентичним. Первинну даність маємо лише в часовому акті, який має 
певну часову позицію, або в декількох і навіть необмеженій кількості
актів з необмеженою кількістю часових позицій. Але саме речення не має 
обов’язкової часової позиції, тривання в часі, й становлення його само- 
побудови, яка невідокремлено належить йому, не має індивідуальності 
випадкового акту. Воно не індивідуалізоване як реальний предмет в 
об’єктивному часовому пункті, воно, натомість, є ірреальним, яке, так 
би мовити, є всюди й ніде. Реальні предметності створюють єдність в 
об’єктивному часі й мають свої спільні горизонти; до їх усвідомлення, 
отже, належать інтенції горизонту, які вказують на цю єдність. Натомість 
множинність ірреальних предметностей, наприклад, речень, які належать
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до єдності певної теорії, не усвідомлюється з такими інтенціями горизонту, 
які вказують на часовий зв’язок. Ірреальність речення як ідея синтетичної 
єдності становлення — це ідея чогось, що може постати в індивідуальних 
актах на будь-якому часовому місці, на будь-якому місці постає як часове 
і як таж , що стає в часі, і все ж таки « у будь-який час» є тим самим. Вона 
пов’язана з усіма часами, але при цьому завжди залишається тією ж самою; 
вона не зазнає жодної часової диференціації' і, що є цьому еквівалентним, 
жодного розтягнення чи розширення в часі, й це у властивому сенсі. Вона 
випадково постає (ш ш  аорРєРтіхсх;) у часі, оскільки вона як така сама 
може «постати» в будь-який час. Різні часи не подовжують її тривання, й 
ідеально ю на є будь-якою. Це означає, що юна, власне, не має жодного 
тривання як належного до її сутності визначення.

Світ, кожний можливий світ -  це універсам зв’язків, до яких ми за
♦  •раховуємо всі ті предмети, які індивідуалізовані в просторі и часі як у 

світових формах завдяки просторово-часовій локалізації. Ірреальні пред
метності постають у просторі та часі світу, але юни можуть поставати 
водночас у різних пунктах часу й простору як ідентичні. До сутності їх
нього поставання належить те, що юни є суб’єктивними утвореннями, 
тобто юни локалізовані у світоюсті (просторово-часоюсті) через лока
лізацію суб’єктів. Утім ю ни можуть бути продуковані як ті ж самі в різні 
часові моменти того ж самого суб’єкта, як ті ж самі в повторювальних 
продукуваннях, а також як ті ж самі у продукуваннях різних суб’єктів.

Предмети розуму постають у світі як ірреальні (стан речей «вияв
ляють»); після того, як їх виявлено, їх можна знову досхочу часто зга
дувати й досвідчуваги. Утім це також означає, що й до того, як їх було 
виявлено, вони вже були «наявні» або що їх слід розглядати як такі, що їх 
завжди можна продукувати (якщо можна помислити суб’єкти, які здатні 
їх продукувати), тобто що юни завжди існували: в усіх можливих про
дукуваннях ю ни були б тими ж самими. Так само кажуть, що існують 
математичні й інші ірреальні предмети, які ще ніхто не сконституював. 
Звичайно, їхнє існування насамперед вказує на конструювання їх (на 
«досвідчування» їх), але конструювання вже відомого відразу відкриває 
горизонт того, що можна виявити, хоча юно ще й не відоме. Поки його 
(ніхто) не виявив, юно фактично не наявне в просторі та часі, й оскільки 
можливо (необов’язково встановлювати, наскільки це можливо), що його
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ніколи не виявлять, ю но взагалі не належить до дійсності світу. Проте, в 
кожному разі, якщо ю но актуалізоване або «реалізоване», то юно також 
локалізоване в просторі й часі, але, звісно, так, що ця локалізація не інди
відуалізує його як таке. Те, що певний суб’єкт мислить певне речення як 
очевидне, локалізує це речення як таке, що його мислить цей мислитель, 
але не саме це речення, яке було б тим самим, якщо його мислили б у різні 
часові моменти.

Позачасовість предметів розуму, їхнє «усюди та ніде» постає, отже, 
як форма, що суттєво відрізняє ці предметності від індивідуальних пред
метностей. Крізь часове розмаїття проходить єдність: ця надчасовість 
означає повсякчаснісгь. До сутності цього розмаїття у часі належить 
щось єдине. Якщо я висловлюю судження тепер, то «Що» судження, його 
предмет усвідомлено в модусі тепер; а втім ю но не має часового місця 
й не представлене через індивідуальний момент, через індивідуальне ви
окремлення. У кожному моменті воно є і стає собою, розгортається у від
повідному акті судження; але якщо щось окреме має «своє» часове місце 
і часову тривалість, колись починається і колись закінчується, то така ір
реальність є надчасовою або повсякчасною, що є модусом часовості.

При цьому слід зазначити, що ця повсякчаснісгь необов’язково 
означає повсякчасну чинність. Ми говоримо тут не про чинність чи про
істинність, а лише про предметності розуму, які мають на увазі, и мож-

•  *ливі ідеально-ідентичні інгенціині полюси, які завжди можна «реалізу
вати» в окремих актах судження -  а саме як такі, що їх мають на увазі. 
Чи реалізовані юни з очевидністю істини -  це інше питання. Судження, 
яке колись було істинним, може стати неістинним, як, наприклад, речен
ня «авто -  це найшвидший засіб пересування» втрачає свою чинність за 
доби літаків. Утім його з очевидною прозорістю завжди як ідентичне 
може знов висловити будь-який індивід, воно як таке, що його мають на 
увазі, має надчасову, ірреальну ідентичність.

(1) Ірреальність предметностей розуму 
не означає загальності роду

Ірреальність предметностей розуму не можна плутати із загальністю 
роду. Оскільки існує нескінченно багато актів висловлення і суб’єктів, що 
висловлюють одне те й саме твердження, яке може мати ідентичний сенс,
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існує велика спокуса вважати, що це твердження як загальний рід так на
лежить різноманітним актам, сенсом яких юно є, як багатьом червоним 
речам належить родова сутність червоного. Як усі вони мають червоне як 
спільне, а схоплене в ідеаційній абстракції червоне є загальною сутністю, 
так ідеально-ідентичне твердження, яке фактично є спільним для багатьох 
актів, також начебто є загальною сутністю, тобто родовою сутністю.

Проти цього слід сказати, що, звісно, твердження є загальним, 
оскільки воно вказує на нескінченне число покладальних актів, у яких 
його мають на увазі; але воно не є загальним у сенсі загальності роду, 
як загальне певного «обсягу», який належить специфічному загальному 
виду або роду конкретної щойності; юно, отже, не є загальним на кшталт 
сутностей, які відповідають таким так званим загальним поняттям, як ко
лір, звук тощо. Якщо загальна родова сутність, наприклад, ейдос кольору 
втілюється в багатьох кольорових предметах, то кожний із цих предметів 
має свій індивідуальний момент кольору, ми маємо багато індивідуаль
них моментів кольору та ейдос кольору як загальний рід. Угледіти цей 
ейдос можна лише завдяки тому, що нам дано багато окремих моментів 
кольору, які в порівнянні кольорових об’єктів «перекриваються», і ми 
схоплюємо і відрізняємо від випадкових екземплярів загальне, що в пе
рекриванні постає як спільне, але не як реально спільне. Це процес уба
чання через абстракцію загального роду. Про це ще йтиметься згодом.

Зовсім інше — схоплювати й робити предметом сенс певного висло
ву'. Щоби схопити твердження «2 < 3» як таки твердження, що ми його, 
скажімо, можемо розкласти згідно з граматичним сенсом, ми не маємо 
порівнювати акти судження, в яких ми судимо, що «2 < 3»; ми не маємо 
здійснювати узагальнювальну абстракцію, і ми також ніколи не віднахо- 

нмо це твердження як щось родове, наче відповідно до цього кожний 
акт судження має властивий момент, індивідуальне твердження. Кожне
судження для має висловлювати це твердження: твердження і те, що
висловлюють від початку є ірреальним. Два акти судження, які мають ви
словлюють те саме твердження, висловлюють ідентично те ж саме, мож
ний із них висловлює не своє індивідуальне твердження для себе, яке він 
містить як момент, а те ж саме, відтак ірреальне твердження «2 < 3» є 
лише загальним родом усіх цих втілень. Висловлювання -  це індивіду
альний момент кожного покладання, але висловлене не є індивідуальним
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й не може бути індивідуально втіленим. Кожний акт у своїй реальній сво
єрідності має свій індивідуальний спосіб, у який він усвідомлює твер
дження, наприклад, один у більш прозорий, другий -  у менш прозорий 
спосіб, один акт може бути так званим убачанням, другий -  так званим 
сліпим актом. Проте саме твердження для всіх цих актів і модифікацій 
агків є ідентичним як корелят ідентифікації, а не загальним як корелят 
порівнювального перекривання. Ідентичний сенс не втілюється індивіду
ально, загальний рід у перекриванні має свої окремі прояви, але сенс не 
має цих окремих проявів.

Тут можна лише закинути те, що до предметностей розуму також 
належать загальні предметності різних ступенів аж до сутностей як чис
тих загальностей. А вони все ж таки індивідуально втілюються, оскільки 
вони є «обсягом» індивідуальних предметів або вищими загальностями, 
які знов-таки охоплюють загальні предметності.

На це слід відповісти: як кожна предметність розуму, загальна пред
метність є ірреальною в сенсі повсякчасності. Гї завжди можна наочно чи 
не наочно мати на увазі як ідентичну в різноманітних думках, і в цих дум
ках вона має час своєї даносгі. Утім ця множинність конститувальних пе
реживань, у яких вона постає, не є обсягом предметів, яку вона охоплює
на кшталт загальності. Навіть якщо вона наочно дана в той спосіб, що ми 
вбачаємо її як загальне у співданому, належному до неї як окремий випа
док цієї загальності предметі, то хоча вона й індивідуалізована в ньому, 
але не в шнституювальному переживанні, в якому вона наочна дана, в
цьому переживанні ми спрямовані на неї як на ідентичну, яка так само 
може постати в іншому переживанні з іншим часом даносгі. Отже, «по
ставання» загальних предметностей у певному часі даностІ слід відріз
няти від їхніх індивідуалізацій. У першому разі ідентичності загального 
відповідає множинність пов’язаних з нею сенсових актів, у яких вона по
стає для нас, у другому разі — множинність окремих випадків, які «потра
пляють сюди» й можуть бути індивідуальними предметами, але також, у 
разі вищих загальностей, вони самі знову можуть бути предметностями 
розуму. Тому множинність предметностей розуму, що в останньому ви
падку створює обсяг загальною, як належну до його предметного вмісту 
слід строго відрізняти від множинності сенсу, в якому його мають на ува
зі, в якому воно, о т е ,  або порожньо, або наочно покладається.
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§ 65. Розрізнення реальних і ірреальних предметностей
у їхньому охоплювальному значенні.

Предметності розуму належні до регіону сенсових
предметностей (тих, що мають на увазі)

Ще з іншого боку характеристика предметностей розуму як ірреаль
них і їхня відмінність від реальних предметностей потребує доповнення,
при цьому поняття як реального, так й ірреального предмета зазнають 
необхідного розширення.

Обмеження нашого дослідження спричинює те, що в разі реальних 
предметів ми переважно думаємо про прості речі природи, дані в зовніш
ньому сприйнятті як у доксичній рецептивності. Утім так само, як у до
свіді, якщо взяти це слово в його конкретному сенсі, доксична пасивність 
і її активація в зовнішньому сприйнятті є лише одним, хоча й фундамен
тальним шаром (див. до цього й до подальшого § 12 Вступу), так само 
предмет зовнішнього сприйняття, проста річ природи, ще не вичерпує 
всієї загальної царини реального. Світ як універсум реальностей за своєю 
формою просторово-часовості є сгрукгурованим, відкрито нескінченним 
універсумом единичностей, «об’єктів» «речей», конкретних просторово- 
часово індивідуалізованих предметів. Вони -  субстрати індивідуальних 
властивостей, синіулярності загальностей, члени зв’язків, частини цілого 
тощо. Це позначає найзагальніше поняття реального або реально кон
кретного. Ми також можемо сказати, що в такий спосіб означено найшир- 
ше поняття речі. Світ -  це універсум речей. Але фізичні тіла -  це лише 
особливий випадок цього; твори мистецтва, книжки, міста тощо також 
є реальними предметами та речами в цьому най ширшому сенсі. До їх
нього предметного сенсу, в якому вони дані нам, в якому ми маємо їх на 
увазі, належать не лише визначення, які виникають у доксичному досвіді 
(сприйнятті), їхній сенс також означений визначеннями, що вказують на 
нашу діяльність оцінювання та воління, з якої вони походять. Це також 
визначення, що ми їх знаходимо в досвіді як такі, що вони реально індиві
дуально належать предметам, наприклад, корисність певного інструмен
ту. Завдяки їм, звісно, визначено не те, чим предмет є в собі й для себе, а 
те, чим він є стосовно нас, нашого оцінювання та воління, що він для нас 
означає. Ці сенсоутворення можуть поставати в предметах як фундовані
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в їхніх суто природних визначеннях (речових у вузькому сенсі). Ми та
кож можемо позначити ці визначення як визначення значення або, якщо 
вони логічно схоплені у ще вище фундованій спонтанності, як предикати 
значення й відрізняти їх від суто речових визначень, тих, що стосуються 
предметів як простих речей. Певна предметність може поставати перед 
нами в повсякденному обігу з багатьма визначеннями значення («пред
икатами цінності») і при цьому все ж таки бути логічно ще цілком не 
визначеною темою, ще не мати жодного сенсу, який виникає в логічній 
спонтанності, бути чимось, цілком не визначеним логічно, певним інди
відом. Таким чином, до поняття реального предмета, речі в найширшому 
сенсі, належать як прості речі, так і речі, що мають значення, предмети 
досвіду в конкретному сенсі слова.

Кожна властивість чогось реального є реальною властивістю; тому 
визначення значення також належать до реальних визначень речей. При 
цьому ми визначаємо точне поняття реального завдяки відмінності у спе
цифічному сенсі реальних властивостей та ірреальних. Ми називаємо ре
альним в особливому сенсі в реальному в широкому сенсі все те, що, згід
но з власним сенсом, суттєво індивідуалізовано через просторово-часове 
місце, а ірреальним -  кожне визначення, яке хоча у своєму просторово- 
часовому поставанні й фундоване у специфічному реальному, але може 
поставати в різних реальностях як ідентичне, а не просто однакове. І це
стосується не лише предметностей розуму в розглянутому дотепер вузь
кому сенсі, станів речей, які можуть бути виокремленими із суджень і 
матися на увазі як ідентично ті ж самі в нескінченно багатьох судженнях. 
Це стосується також усіх предметностей культури. Фауст Ґете постає в 
нескінченно багатьох реальних книжках як екземпляри Фауста («книж
ка» як продукована людиною І призначена для читання, а не щось суто 
речове, натомість, визначення значення!). Цей духовний сенс, який ви
значає твір мистецтва, духовне утворення як таке, хоча і «втілений» у ре
альному світі, але не індивідуалізований завдяки втіленню. Або: те саме 
геометричне твердження можна висловлювати досхочу часто, кожне ре
альне висловлення має цей сенс, а різні мають ідентично той самий. Зви-

•  *чайно, духовне значення «втілено» у світі завдяки його тілесній основі, 
утім різні тіла можуть бути втіленнями того ж самого «ідеального», яке 
через це називається ірреальним.
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Звісно, ідеальний предмет, як-от Рафаелева Мадонна, фактично 
може маги одну єдину світовість і фактично може бути невідтворною із 
достатньою ідентичністю (цілковитого ідеального вмісту). Проте це іде
альне в принципі все ж таки може бути відтвореним так само, як Фауст 
Ґете.

Інший приклад ірреальної предметності, який указує на важливу 
відмінність у царині ірреальностей, -  це державна конституція. Держа
ва (народ держави) -  це повсякденна, багатоманітно-цілісна реальність. 
Вона має особливу локалізацію, оскільки має територію як реальну пло
щу, якою вона володіє. Державна конституція -  це ідеальність, оскільки 
вона є категоріальною предметністю, виразом воління держави або того, 
до чого держава прагне, який у різні часи різні особистості можуть від
творити, реакгивувагги, зрозуміти й ідентифікувати. Проте стосовно на-

•  *роду певної світової держави це ідеальне знов-таки є ірреальним певного 
гатунку. Те, що кожний здатен відтворити (реакгивуваги) його, означає,
що кожний може відтворити сенс його прагнення, який є ідентичним 
лише у зв’язку з локалізацією у світі. При цьому ми маємо відрізняти 
властиву здатність рективувати громадянина, громадянське волінні якого 
містить воління держави, тобто її функціонера, від невластивої здатності 
реакгивуваги того, хто перебуває назовні й, можливо, розуміє цю консти
туцію суто «історично».

Виявляється, що навіть утворення культури не завжди є цілком віль
ними ідеальносгями, а отже, постає відмінність вільних ідеальностей 
(як-от логічно-математичних утворень і чистих структур сутності будь- 
якого ґатунку) від зв’язаних ідеальностей, які залучають до сенсу свого 
буття реальність і через це належать реальному світові. Будь-яка реаль
ність скерована тут назад до просгорово-часовості, а саме як форми інди
відуального. Одначе первинно вона належить до природи; у світі як світі 
реальностей індивідуальне постає на підставі природи як найнижчого 
шару. Якщо ми говоримо про істини, істині стани речей у сенсі теоре-

» •точної науки и про те, що до їхнього сенсу як телос стверджувального 
судження належать значення «назавжди» і «для кожного», то це вільні 
ідеальності. Вони не пов’язані із жодною територією, або мають за свою 
територію всесвіт і будь-який можливий всесвіт. Що стосується їх мож
ливої реакгивації, вони всепросторові та повсякчасні. Зв’язані ідеальнос-
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ті пов’язані із Землею, з Марсом, з особливою територією тощо. Проте в
•  #певному історично-територіальному поставанні вільні ідеальності також 

є фактично світовими, «відкритими» тощо.
Відтак предметності розуму є особливим випадком загального регі

ону ідеальних і тому ірреальних предметностей. Кожна предметність має 
в самій собі свій предметний сенс; ю на сама є сенсом у повноті самості. 
Завдяки ідентичності сенсу її можна досвідчуваги, мислити тощо як ту 
ж саму в множинності актів. Кожна експлікація предмета експлікує його 
сенс, кожний експлікат, або своєрідний предикат визначає предмет через 
моменти притаманного йому сенсу. Утім простий сенс не є самим пред
метним визначенням; ю но може бути лише визначенням, створеним з 
очевидності, із самого предметного, тобто збагаченим через нормування 
його як істинної самості, а отже, правильним або істинним визначенням. 
Звісно, можна сказати, що предметний сенс, те, що мають на увазі як 
таке, що у своїй властивій, не залежній від істинного буття і небуття іден
тичності саме може перетворитися на предмет у певній зміні погляду,
притаманне южному предмету як уміст його сенсу; але простий уміст 
сенсу не є у властивому сенсі предикатом предмета. Предикат предмета 
так само не є сенсом, як і сам предмет, що як такий є «сам по собі», іден
тичним різноманітних самоданостей і -  чи то для мене, чи то для будь- 
кого і для будь-якої спільноти -доступним у своїй самості, завжди і для 
кожного відтворним як сам-тут.

Утім предмети можуть бути пов’язані із сенсом і в інший спосіб, 
а саме так, що юни у своєму істинному бутті, яке ми маємо на увазі,
мають сенс як предикат, як істинно притаманне їм, належне до їхньо
го самобуття визначення. Це стосується предметів, у яких як у носіях 
значення ірреальності постають у часово-просторовому світі. Яскравим 
прикладом цього є тексти, письмові знаки, твір у цілому як носії значень, 
оскільки тексти проголошують або пишуть особи, які при цьому щось 
мають на увазі. При цьому постає дивна імплікація. До предметного сен
су висловлення належить текст і «сенс». Якщо ми тематизуємо вислів у 
граматичній, мовознавчій настанові як предметність світу культури лю
дини, то до її властивої сутності (яка охоплює всі її предикати) належить 
текст у своєрідній єдності із сенсом, який тут мають на увазі. Тобто сенс 
тексту сам є складовою предмета. Він «має» значення як мовна предмет-
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ність. Властивий такому предмету предметний сенс є тому сенсом сенсу, 
сенсом другого ступеня. Тому від сенсу як предметного сенсу ми маємо 
відрізняти сенс як визначення предмета. Сенс як предметне визначення 
належить до самого предмета як тема, предметного сенсу, натомість, це 
не стосується в той самий спосіб. Ми радше спрямовані крізь нього на 
предмет.

Таким чином, ірреальність ірреальних предметностей можна також 
тлумачити як сенсові предметності, предметності, до своєрідного визна
чення яких належить те, що вони є сенсом або значенням чогось. Вони є 
сенсовими предметностями, що їх мають на увазі в предметах, які за сво
їм предметним визначенням повинні мати сенс. Сутність сенсових пред
метностей полягає в тому, що вони мають бути реальними втіленнями, 
значеннями яких вони є. Так ідентичним значенням багатьох екземпля
рів Фауста є ідеально єдиний Фауст, або значенням багатьох репродук
цій є ця єдина Мадонна. Цей єдиний твір означають і цей єдиний сенс 
мають багато реальних предметів, які можуть утілювати його відтворен
ня. Ірреальні предметності, як і всі предмети, є ідентичними полюсами 
розмаїття пов’язаних із ними актів покладання. Але вони не просто по
кладені в розмаїтті пов’язаних із ними схоплень, у різноманітному Як,
вони, натомість, самі покладені як такі, що їх мають на увазі, як сенси

■

чогось. Бути тим, що (у різноманітних екземплярах, відтвореннях тощо) 
мають на увазі, належить до їх предметного визначення, тут слід лише 
додати, що вони не є предметами, які можна просто рецептивно схопити, 
а можуть стати предметами лише через продуктивну й відгворювальну 
спонтанність. Тому ми також маємо розуміти відмінність реальних пред
метностей від ірреальних як відмінність предметностей, які не є тим, що 
мають на увазі (до предметного сенсу яких не належить те, що їх мають 
на увазі) від предметностей, які самі є тим, що мають на увазі, сенсовими 
предметностями або такими, що виникли з того, що мають на увазі; осо
бливим випадком чого є предметності розуму58.

Сенс як сенс (те, що мають на увазі, як таї«) також є предметом, 
принаймні його можна зробити предметом. Він потрапляє до найшир- 
шого поняття Чогось узагалі, яке за своєю сутністю є Чимось, що мож
на експлікувати. Він може стати субстратом судження й ідентифікації в

58 Див, «Логіка» § 42
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судженні як експлікації. Як такий він має свій предметний сенс другого 
ступеня: сенс сенсу здійснюється у володінні сенсом. Проте ми кажемо, 
що сенс міститься у предметі, а отже, сенс сенсу в сенсі, тобто також 
у відповідному предметі, так ми приходимо до нескінченного регресу, 
адже сенс сенсу знову можна зробити предметом, який також має сенс, 
тощо. Це вказує на те, що сенс не може бути реальною складовою пред
мета. Тому протистояння сенсів і предметів, які не є сенсами, відбуваєть
ся в супленій кореляції, у стосунку поступово зростальної релятивності 
в основі якої все ж таки лежить абсолютна відмінність.

Розділ III

ПОХОДЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТЕЙ
СУДЖЕННЯ

§ 66. Вступ.
М одальності предикативного судження 

як модуси Я-ріш ення (активного ставлення)

У дотеперішньому розгляді най загальніших структур предикації 
і нових предметностей, які в ній виникають, ми скористалися певним 
спрощенням. Ми брали до уваги лише категоричні судження в модусі до- 
стеменності; простої і незаперечної достеменності; тобто ми мислили до- 
предикативний досвід, на який вони спираються, як такий, що перебігає в 
неперервній узгодженості й розгортається в невпинному здійсненні тен
денцій споглядального інтересу. Хоча ми вже аналізували феномени мо-
дашзаци простої вірогідності, які постають уже в царині споглядального 
сприйняття, але подальше дослідження ми провадили без огляду на них. 
Тепер слід зняти це методично необхідне на почало' спрощення й узяти 
до уваги значення модалізацій і для вищого ступеня, а саме для ступеню 
предикативного мислення. Оскільки дотепер ми мислили предикативні 
судження як такі, що розгортаються на підставі цілковито неперервного 
й немодалізованого сприйняття, то, зрозуміло, нам ішлося лише про гра
ничний випадок. Уже ті антиципації, що діють на підставі пасивних очіку-
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вань, зумовлюють у царині рецептивносп певним вид модалізаци, а саме 
принаймні модальності зовнішнього розрізнення (див. § 21, с). І вони, як 
будь-які модалізації іншого гатунку, зрозуміло, також мають вплив і на 
вищому рівні та зумовлюють особливі форми предикативних модальнос- 
тей. Так ми вперше виявляємо повний конкретний сенс судження як твер
дження, коли ми залучаємо феномени модалізації до царини споглядання. 
Хоча можна прийняти граничний випадок цілковито неперервного і немо-
далізованого сприйняття, виявляти інтерес до встановлення пережитою в 
рецептивному досвіді, чи задля комунікативних цілей, чи для карбування 
результату перебігу досвіду; але зазвичай інтерес до встановлення вини
кає лише там, де проста вірогідність виникла з якихось мотивів, можливо, 
перейшла в сумнів, і де йдеться про те, щоби від сумніву перейти до до
стовірності, через певне рішення позбутися сумніву, якось поставитися до 
того, що стало сумнівним. І цю відтворену вірогідність, яка постає вна
слідок такого рішення, як ми вже говорили, на відміну від безпосередньої, 
простої вірогідності слід позначити як моралізацію. Оскільки надалі ми 
говоритимемо про модалізацію, запитуватимемо про походження та мо
тиви модальностей на вищому ступені, ми воліємо спочатку покласти в 
основу те широю; поняття модальності (див. §21,6), яке містить будь-яку 
зміну первинного модусу чинності простої вірогідності. Лише потому (§ 
76 і наступні) ми спробуємо виявити сенс розрізнення модальностей у 
цьому широкому сенсі й модальностей у вузькому сенсі (змін, через які 
вірогідність перестає бути вірогідністю) на рівні предикативного мислен
ня.

Модальності предикативного судження слід розглядати як модуси 
рішення. При цьому, звісно, слід узяти до уваги, що вираз «рішення» є 
двозначним. А саме навіть уже в царині рецептивного досвіду можна 
в певному сенсі говорити про рішення: у проходженні крізь коливання 
схоплень, у здійсненні накресленого як відкрито можливого в загально
му перебігу сприймання вже постає рішення певного гатунку. Утім при 
цьому йдеться про пасивні синтези (див. там само). Це модальні зміни

* •пасивної докси, здійснення пасивних інтенцш очікування, подолання па
сивно посталих перешкод тощо. Чимось цілком іншим є рішення у влас
тивому сенсі, тобто ставлення Я у відповідь у предикативному судженні 
як Я-активність.
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Зрозуміло, що разом із цим змінюється саме поняття віри та модаль
ностей віри. Адже тут ми маємо розрізняти суттєво відмінні процеси та
події пасивності й активності:

1. Пасивні синтези узгодженості та неузгодженості, які здійснюють 
безперешкодно й віл ьно або з переш кодами, то&го із закресленням 
інтенцій досвіду в допредикагивному досвіді.

2. Активне ставлення Я у предикативному судженні, активні
» »рішення, переконання, само-переконування і посідання певної

позиції тощо, а зрештою активність переконання в широкому 
сенсі, коли вже серйозно не може йтися про свідчення за і проти 
внаслідок перервності засадничого рецептивного досвіду. Ці 
акти також мають свої ноематичні кореляти. При цьому йдеться

« •  •не про просту активацію пасивної інтенцшносп, не просто про 
помічання у сприйманні, наприклад, переживання здивування 
просто у формі звернення уваги; натомість у власному ставленні 
Я висловлює судження, воно вирішує за чи проти тощо. Уже 
слово «переконання» зазвичай означає: визначитися в судженні 
щодо рецептивного стану сприйняття -  тому зрозуміло, чому 
часто ототожнюють практичне судження і переконаність.

Коли далі ми розглядатимемо цей стосунок пасивної та активної мо-
ралізацп, стане зрозумілим, що висловлені у судженнях ставлення, які 
тут постали, інтенційно є цілковито несамостійними, оскільки вони пе
редбачають подію пасивної докси. Ставлення на підставі рішення впер
ше виражає цілковитий сенс того, що зазвичай позначають як судження; 
при цьому тут уперше йдеться про стверджування в цілковито строгому 
сенсі, в чому й полягає сутність акту предикативного судження. Відтак 
лише тут ми досягни пункту, в якому цілком конкретно виявляється сут
ність судження і від якого з джерел конститутивної генези первинно має 
бути побудоване вчення не лише про модальності судження, а водночас 
також про так звані якості судження, що і є центральними моментами 
традиційної логіки. При цьому ми сягаємо розуміння того, що модаліза- 
ція не є подією, яка постає у зв’язку суджень суто випадково, натомість 
проходження крізь модалізацію і прагнення досягти достовірності твер
дження -  це феномени, в яких узагалі вперше стає зрозумілим сенс праг
нення судження в його найглибшому корінні.
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Слід одразу сказати, що це ставлення в судженні, це надання зна
чення та його зміну не можна плутати з іншими способами ставлення 
які належать до сфери судження, особливо з дієвим експлікуванням, зби
ранням, порівнюванням, розрізненням тощо, тобто з усіма актами, яким 
ми завдячуємо логічними формами як різноманітними станами речей. 
Судження в усіх цих актах є завжди лише діями Я, які надають або не 
надають значення.

Не завжди Я ставиться до чогось у цьому строгому сенсі; якщо воно 
просто сприймає, виявляє і просто схоплює те, що є тут і що саме по собі 
постає в досвіді, то немає жодного мотиву для ставлення. Мають постати 
протилежні мотиви, відкриті або такі, що не зумовлюють альтернатив
ного усвідомлення, мають бути наявними диз’юнктивні можливості в 
обопільному протистоянні. Так, слід відрізняти ставлення в судженні від 
його мотивів.

§ 67. Порожні модифікації судження
•  мяк мотиви модалізацп

Тепер, перш ніж розглянути можливі способи ставлення і, відповід
но, різні модуси судження, перейдімо до питання про ці мотиви, тобто до 
питання про те, як генетично виникає ставлення в судженні в розгляну
тому строгому сенсі, модалізовані судження, тобто ті, що не мають пра- 
форми простої вірогідності.

Такі модалізації постають завжди, коли чи то в рецептивному ниж
чому шарі, чи то стосовно вже седименгованих предикативних суджень 
проста вірогідність стає сумнівною; і це завжди відбувається там, де пред-

• иикативне судження не здійснюється в цілковитій первинності на підставі 
цілком первинної самоданосгі субстрату судження. Адже там, де наявна 
така цілковита самоданість у спогляданні, не можливий жодний сумнів 
стосовно «так» чи «інакше», а через це й жоден привід для експліцитно- 
го розрізнення. Дотепер розгляд був обмежений судженнями, які здій
снювалися в такій первинності продукування. Проте було сказано, що 
це граничний випадок, який майже ніколи не здійснюється. Це вже було 
показано в царині рецептивних, споглядальних схоплень та експлікацій 
(§ 26). Експлікація або релятивне споглядання ніколи не здійснюється у 
фактичному зв’язку цілком первинно в сенсі праутворення; завжди вже
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діють антиципації, які вказують на шлись пережите и утворений через 
це характер знайомості. Таким чином, цей стосунок передсхоплення та 
можливості або неможливості його здійснення в досвіді, який є сутніс- 
ним для будь-якого досвіду, засновує модалізації, а на вищому ступені -  
модалізовані предикативні судження і ставлення у судженнях. Точніше 
кажучи, шли ми запитуємо про походження модальностей у вищій сфері, 
йдеться про два відмінні один від одного способи, в які вони можуть бути 
вмотивовані. З одного боку, вони можуть бути вмотивовані в той спо
сіб, у який предикативне судження безпосередньо побудоване на рецеп-

•  мтивному досвідну ванні, наслідуючи його та його антиципації; з другого 
боку, -  у модифікаціях, які залучають шлись утворені предикагвині су
дження і предметності розуму, створені в них через седиментацію, через 
стале перетворення первинно здобутого на габітуапьну власність, тобто 
на не-первинне. Це перетворення відбувається цілшм незалежно від по
дальшого перебігу досвіду, а у спробі реактивації таких шлись здобутих 
суджень та припасування їх до подальших здобутків досвіду постає як
стале джерело модалізаци та критичного ставлення.

а) Грунтовані на антиципаціях досвіду 
порожні модифікації та моралізації

Зупинімося спочатку на першому випадку. Звичайно, модалізації, 
які стало постають у рецептивному досвіді, не зумовлюють модальності 
у сфері побудованого на ньому предикативного судження, якщо пред
икативне судження не постає водночас у перебігу споглядального, екс- 
плікаційного й пов’язувального сприйняття, а лише схоплює остаточний 
результат такого рецептивного перебігу. Адже рецептивний досвід у сво
єму перебігу постійно корегує сам себе; на підставі наскрізної вірогід
ності досвіду стало відбуваються закреслювання. Це чіткіше й точніше 
дається взнаки в огляді з усіх боків, у затримці погляду на нечітш побаче
ному, причому це «точніше» часто означає «інакше». Предмет, субстрат 
споглядального досвіду постає перед нами, в експлікатах і визначеннях, 
які пропонує останнє споглядання і які можуть бути результатом різних 
споглядань. Якщо при цьому відбувається корекція і закреслення попе
редніх «образів» (репрезентацій) на підставі того, що вони суперечать 
іншим «чіткішим» образам, то, хоча закреслене в рефлекси саме може
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стати предметом, може бути утриманим у спогаді або ретенції, але за
звичай у нормальному перебігу рецептивного досвіду для цього немає 
жодного приводу. Ми спрямовані на сам предмет; він постає таким, яким 
він даний у найпрозорішому спогляданні. Нас уже не обходять його по
передні закреслені репрезентації і споглядання, які проступають крізь 
нього, вони дедалі більше віддаляються в минуле зі своїм ретенційним 
відлунням і зануренням. Вони цілком закреслені, й сама річ зумовлює 
(пасивне) рішення, «що тут є»; Я у своєму рішенні не має їх обстоювати, 
ю но не має вирішувати на підставі однієї з багатьох можливостей. Воно 
позбавлене будь-якої іншої можливості як можливої підстави для став

» 1лення, наявна лише єдина підстава як підстава суттєвої вірогідності; на 
цій підставі воно суб’єктивно встановлює саме це.

У ще простішому випадку, коли вже взагалі не може йтися про рішен
ня, від самого початку бракує протилежних спонукань, які відкривають 
інші можливості. Наприклад, у зовнішньому досвіді, в якому кожний від
тинок і кожний момент досвідчування речового буття, що перебуває у спо
кої або змінюється, має горизонт відкритих можливостей, за які в кожний 
момент ніщо не говорить; очікування, відповідно, є простими вірогіднос
тями, які не зазнають жодних перешкод. Якщо остаточний результат такого
зв язку споглядальної рецептивносп схоплено у предикативному суд женні, 
то юно в модусі простої вірогідності не матиме жодного сліду закреслень 
і коректив, які могли постати в допредикагивному перебігу, який засновує 
судження.

Інша річ, коли предикативне визначення — чи то задля комунікацій
них цілей, чи то лише задля того, щоб утримати й викарбувати результат 
кожного кроку сприйняття -  послідовно супроводжує перебіг сприйнят
тя. Тоді всі вагання щодо вірогідності дістають вираз у предикативних 
твердженнях у формі «мабуть, так», «можливо, так»; або те, що спочатку 
було даним як вірогідне й відповідно до цього було предикованим, по
тому через корекцію сприйняття має бути скасованим: «це все ж таки не 
так, а інакше», або після сумніву може бути підтвердженим: «це насправ
ді так». Усі ці форми ще мають бути розглянуті докладніше. Так само 
при цьому завжди постають судження, причому у формі вірогідності, які 
передсхоплююгь те, що фактично вже було сприйнято, вони спрямовані 
антиципаціями, які збуджує предмет сприйняття на підставі його типової
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наперед знайомості. Ми будемо приписувати йому визначення, від яких 
ми очікуємо, що вони притаманні йому як предметові цього знайомого 
типу. Ми будемо висловлювати судження, як «висловлюють судження 
про предмети такого гатунку», з невислоштеним очікуванням, що «вони 
будуть правильними і для цього конкретного предмета». Таким чином, 
насправді цілком первинно створенні судження та продукування станів 
речей часто не можна виявити у фактичному розгортанні тематичного 
визначення, натомість, часто судять із цією недоконаністю, без цілкови
тої наочності, на підставі «передсудів», і при цьому конституюють твер
дження, предметності станів речей. Якщо потому відбувається самодане 
унаочнення, то за певних умов утворені судження виявляються хибними, 
потребують коректури або цілковитого скасування і, відповідно, утво
рення нових суджень, які тепер мають бути істинними. Старі судження 
залишаються як сконституйовані предметності зі своїм предметним ха
рактером, але просто як твердження, претензія яких на істину не змогла
здійснитися.

Так процес утворення суджень у сталому припасуванні до перебі
гу рецептивного досвіду зумовлює утворення порожніх передсхоплю- 
вальних суджень і, відповідно, закреслення та інші модалізації. Пер
винне продукування категоріальних предметностей вже тут замінює не- 
первинність або антиципація.

Ь) Порожні модифікації, що виникають 
із седиментацій первинно утворених суджень59

Утім ще ширшою є царина порожнього судження, яке не здійсню
ється безпосередньо в досвіді, не має і, можливо, взагалі не може бути в 
ньому підтвердженим, судження, яке у спробі підтвердження виявляєть
ся порожньою гадкою, яка дає привід для негації. Такі порожні, нездій
сненні гадки можуть не лише утворюватися в безпосередньому зв’язку 
процесу судження, який супроводжує перебіг досвіду, а також походити 
з модифікацій, які випливають із сутності самостійного предикативного 
шару, що може бути відокремлений від нижчого шару, і давати нове дже
рело утворення модальностей судження.

Усі ці модифікації випливають із праформи цілковито первинного,
59 Див. до цього також докладні аналізи її додатку «Логіки».
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утвореного на підставі споглядання судження. Воно як спонтанне проду
кування водночас є питомим способом первинної даності предметностей 
розуму. Проте як, згідно із сутнісною закономірністю внутрішньою часу 
свідомості, до первинної даності в тепер-свідомості приєднується лан
цюг модифікацій, так це відбувається й зі спонтанним продукуванням 
судження. Усі ці модифікації самі позначені як інтенційні модифікації, 
тобто вони інтенційно вказують на первинний образ, який вони модифі
кують.

Перша модифікація -  це модифікація ретенції: після первинно спон
танно здійсненого судження це так акіуально здійснене судження ще 
усвідомлюється в модусі так здійсненого; тепер воно може, так само як 
і рецептивно сконституйовані предмети, зберігатися у охопленні в цій 
ретенційній зміні; тоді постає можливість в описовий спосіб виокрем
лювати з нього різноманітні синтаксичні предметності або в актуально
му здійсненні знов повернутися до нього, знову спродукуваги його й у 
такий спосіб знов отримати його в первинній даності., при цьому зно
ву спродуковане перехрещується у свідомості зі спродукованим досі як 
те ж саме. Проте судження у своєму ретенційному відлунні також може 
уже не схоплюватися. Тоді воно дедалі більше занурюється у тло і стає 
більш розмитим; рівень його виокремленості поступово стає меншим аж 
до того, що воно зрештою зникає з царини актуального усвідомлення, 
його «забувають». Тепер воно втілене в пасивне тло, у «несвідоме», яке 
є не мертвим нічим, а граничним модусом свідомості, звідти воно як па
сивність може бути знову афіковане, знову спасти на думку тощо. Утім 
у цій модифікації судження є не первинною, а вторинною пасивністю, 
яка, відповідно до власної сутності, вказує на своє походження з актуаль
ного спонтанного продукування. Таким чином, у цій пасивній модифі
кації воно, як будь-яка інша пасивність, що виникає через модифікацію 
первинного конституювання, утворює габітуальність Я, стале володіння, 
готове до нового асоціативного збудження. Ми можемо знову поверну
тися до нього у формі того, що спадає на думку, наблизити його до нас, 
уточнити й, зрештою, за певних умов знову отримати як самоданість у 
новому артикульованому здійсненні судження.

Судження, що пасивно спадає на думку, не слід плутати з репрезен
тацією колишнього судження. Репрезентація передбачає Я, що репрезен-
224



тує і знову висловлює колишнє судження або заперечує його. У тому, що 
спадає на думку, нема нічого від цього. Це афектація, просте збудження, 
спрямоване на Я, що, так би мовити, вимагає від нього нового здійснен
ня. Можливі різні способи реакгивації у формі нового спонтанного здій
снення:

1. Здійснення може бути «геть цілком» первинною активністю. Не
лише знов експліцитно здійснюється кожний крок судження, 
субстрати судження також знов дані самі в репрезентаційному 
спогляданні60. Отже, знову здійснюється вся двочленна синтеза 
предикації, при цьому, звісно, весь цей процес інтенційно 
схарактеризовано як від творення здійсненого раніше визначення, 
яке він синтетично перекриває.

2. Утім також акт судження може, і дуже часто, приєднуватися 
до старих здобутків судження, знов артикулювати те, про що 
вже судили, тобто може відбуватися властиве здійснення без 
даності з тією ж наочністю та ясністю засадничого, рецептивно 
сконституйованого субстраіу судження; або споглядання 
може бути більш-менш неповним у його градуальності від 
цілковито порожнього, суто символічно індику вального до 
цілком здійсненого разом зі спогляданням судження. Зрозуміло,

•  #що первинне конституювання категоріальної предметності 
передбачає первинну даність і субстрату, тобто первинність 
на обох рівнях. Проте якщо предметність уже одного разу
сконституиовано, ми можемо знову повертатися до неї, знову 
продукувати її без наочної даності субстрату в нижчому шарі. 
Це означає, що тут уже, власне, не відбувається людна двочленна 
синтеза, наочно вже не переходять від 5  до аби потому в новому 
зверненні до 5, яке збагачується за рахунок р, здійснити синтезу 
переходу, натомість, насправді знову власне здійснюють лише 
другий крок. Хоча ми більш-менш наочно пригадуємо, що $  
збагачується через визначення р, яке стає притаманним йому, але 
це не підтверджується через поновлене звернення до первинного 
споглядання, а просто приймається. Так, можливо, це взагалі вже 
не можна підтвердити, можливо, поновлене унаочнення виявить

60 Або у можливих тут модифікаціях, див. вище § 27.
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протилежне; все ж таки предметність цього стану речей «S є р» 
знову стає даним на підставі його первинного конституювання 
та на підставі подальшого габітуального впливу; судження «S є 
р» як ідентичне знов може бути чітко сформульоване, хоча й без 
підтвердження у спогляданні.
Існує ще одна можливість. Може бути, що у відтворенні первинне 
судження аргикулюється не повністю. Послідовність слів, що 
виникає асоціативно, може утворювати єдність судження, але 
в перекручений спосіб, так що позбавлене сенсу змішується з 
осмисленим. У цьому разі навіть стосовно простого судження 
(без огляду на можливе унаочнення) вже не може йтися 
про власне спонтанне продукування, принаймні стосовно 
деяких частин. Твердження утворюються просто згідно із 
мовними індикаціями. Такі перекручені судження можуть бути 
«уточнені» через розрізнення осмисленого й позбавленого 
сенсу без наочності, без очевидної даності субстрату судження, 
що взагалі може бути неможливим. Тут радше з очевидністю 
відтворюються лише судження, лише те, що в судженнях мають 
на увазі, або зв’язок того, що мають на увазі.

§ 68. Походження ставлень у судженнях
із критики порожніх гадок. 

Критика, спрямована на підтвердження
(адекватність)

Так поза рецептивним досвідом й поруч із ним перебігає різно
манітне предикативне життя суджень. Адже незалежно від подальшого 
перебігу первинного досвіду всі вже осаджені судження і всі вже скон- 
ституйовані категоріальні предметності підлягають описаній закономір
ності седиментації з можливістю її реактивації. Як такі седиментовані 
здобутки вони можуть впливати на нові й первинно здійснені суджен
ня. Збуджені очікування здійснюються, але в порожній сфері, нова віра 
припасовується до дотеперішньої, габітуалізованої. Проте виникає і 
сумнів, збуджуються припущення; сумнів може зникнути, припущення 
знов перетворюється на непохитну вірогідність, цілком убудовуючись 
до цілого вірогідностей без протестів з боку габітуалізованого. Таким
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чином, і всередині цієї сфери порожнього, реактивованого судження, яке 
вже не спирається на первинну самоданість субстратів, ми маємо посту
пальне взяття-до-відома, припасування раніше вже здобутого знання до 
нового, але це взятгя-до-відома не є в строгому сенсі досвідчувальним 
взяттям-до-відома. При цьому в кожному разі існує можливість, що вже 
здобуте як дійсне й залучене до габітуального володіння знання замість 
об’єднатися з новим, збагатити його, доповнити й додатково визначити, 
модалізуеться через негацію (скасовується) або модапізується в інший 
спосіб: диз’юнктивно знімається в сумніві, припущенні тощо. З цього 
випливає прагнення до рішення і необхідність критики вже осаджених 
суджень, спонтанно вже утворених категоріальних предметностей як 
того, що мають на увазі, стосовно їхньої істинності, стосовно того, чи 
узгоджуються вони з первинними даностями досвіду. І це також там, 
де в самому зв’язку суджень насправді не виникає сумнів щодо відпо
відного змісту судження в первинній мотивації, а де через думку про 
частість подальшого знецінення здобутого в судженні ставлення постає 
потреба захистити це здобуте від такого знецінення. Якщо у прямому 
спогляданні відповідних станів речей ми й не сумніваємося, ми все ж 
таки часто припускаємо можливість, що достеменне для нас може не 
бути або може не бути таким. За таку можливість говорить загальний 
досвід частого знецінення судження, і в цьому випадку більше нічого; 
за достовірність, натомість, говорить у цьому зв’язку власне все, вона 
є і залишається достовірністю, але, звісно, такою, яка має протилежну 
можливість, тобто такою, що вгграчає свою чистоту. Про цей модус до
стовірності пізніше. Тут слід лише зрозуміти, як модальності суджен
ня походять з критики вже осаджених суджень, чи то антиципаційно 
осаджених, чи то попередніх, реактивованих тепер здобутків суджень і 
сконституйованих у них категоріальних предметностей.

Прагнення через критику досягти рішення і надійності довірли
вого ставлення спрямоване не на просте рішення взагалі (будь-який 
сумнів, будь-яку диз’юнкцію у вірі); воно як пізнавальне прагнення 
спрямоване на істину. Вже слово пі-знання натякає на те, що йдеться 
про певне прагнення перетворити те, що ще не стало знанням, а лише 
малося на увазі, на знання, зрозуміло, на досвідне знання. У цьому ши
рокому сенсі будь-який поступальний досвід уже є пізнанням. Одначе,
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як було сказано, нормальний сенс слова містить прагнення до істини, 
до пізнання істини, до того, щоб отримати її як таку в досвідному зна
нні. Досвід істини, націлений на пізнання, передбачає нижчий досвід 
і містить його. Пізнання -  це усвідомлення «узгодження» порожньо 
передсхоплювальної віри, а саме предикативної віри (порожньої або 
не властиво наочної) з відповідним первинно даним досвідом того, у

Ыщо вірять, про що предикативно судять, із його очевидною даністю 
узгодження, в якому передсхоплювапьна віра синтетично перекриває 
досвідну і здійснюється в ній. Інакше кажучи, це узгодження просто
го судження, покладеного з тим і тим сенсом вислову, з досвідом цьо
го сенсу в модусі «воно саме». Ми також можемо сказати, що пред
метна гадка, покладена предметність як така, покладений стан речей

♦ ияк такни у своїй спрямованості-на... підтверджується в синтетичній 
єдності із самим станом речей, або із самим предметом, завершується 
в ньому. Таким чином, у цьому узгодженні досвідчується істина як
така62

Таке узгодження може продукуватися в неперервному підгвер-
дженні від досвіду до досвіду; пізнання істини може тоді маги характер 
неперервного підтвердження, здійснення порожніх суджень або гадок. 
Утім, якщо суб’єкт пізнання разом зі своїм прагненням і мотивацією 
все ж таки актуально або габітуально усвідомлює можливість того, що 
замість позитивного підтвердження постане викорінювання впевненої 
віри, або якщо він у пошуку істини натрапляє на диз’юнкцію істини 
й хиби як єдність пов’язаних між собою можливостей, то пізнання 
набуває характеру рішення на підставі критики того, що в судженнях 
мають на увазі, станів речей, які мають на увазі; і це є нормальним ви
падком.

У критичній настанові, вмотивованій переживанням порожнього 
судження або гадок, які не дістають підтвердження в самоданості за- 
садничих субстратних предметностей, стан речей, який мають на увазі, 
відокремлюється від справжнього стану речей61 62 63. У ній стан речей, який 
просто мають на увазі, цілком порожній або частково здійснений у спо-

61 Про поняття очевидності див. вище § 4.
62 Щодо різних понять істини див. «Логіка», § 46.
63 Див. там само § 44, в.
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гпяданні, відокремлюється від цілковито здійсненого, цілком підтвер
дженого у спогляданні стану речей, субстрат якого даний у цілковитій 
наочності. «Сам стан речей» -  це ідея цілковито здійсненого сенсу ста
ну речей, цілковито здійсненої гадки про стан речей, сенсу, який, звіс
но, є сенсом двох ступенів, оскільки сам стан речей є сенсовою пред
метністю.

§ 69. Зміст судження як справжній стан речей.
Наскільки стан речей є сенсовою  предметністю

З огляду на це стає вже не дивним, що стани речей, або сенсові пред
метності, які через «субстантивацію» можна отримати із суджень, є пред
метностями специфічного регіону того, що мають на увазі. Це в людному 
разі не означає, що ми у виокремленні стану речей, через яке він як пред
мет своєрідного регіону усамостійнюєгься та тематизується в перебігу 
судження, замість дійсності спрямовані на удаване як таке. Ми завжди 
спрямовані на дійсно наявний стан речей. Справжнє «поводження» спо
чатку рецептивно сконстшуйованих предметностей, які увійшли до ньо
го, є тим, що при цьому завжди є нашою остаточною тематичною ціллю. 
Утім одного разу утворені предикативні судження, щойно вони спродуко- 
вані, щойно в них спонтанно сконституйовані нові предметності, мають 
своєрідність певного ґатунку. Вони можуть бути знову здійснені, можуть 
бути відтворені в комунікативному спілкуванні, при цьому залишається 
їхній властивий спосіб, у який вони як гадки без підтвердження можуть 
постати з очевидністю, з очевидністю чіткості. Через це вони виявляють
ся регіоном своєрідних предметностей. І ця своєрідність -  той факт, що 
в судженні передконституйовано новий вид предметностей, тобто те, що 
одного разу сконституйовані судження і категоріальні предметності вза
галі незалежно від їх можливого підтвердження у спогляданні можуть 
існувати в певний спосіб як просто порожні твердження й бути незалеж
ними від нижчого шару, що вони суто як сенс можуть постати з очевид
ністю чіткості й самі стати субстратами різноманітних суджень -  все це 
вимагає перехід від первинної прямої настанови на істинно сущі суб
страті предметності та їхні визначення, їхні стани речей до критичної 
настанови, в якій порожня гадка, просте твердження відокремлюється 
від стану речей.
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Сам стан речей -  це ідея цілком здійсненої гадки про стан речей, і 
ця гадка відбувається первинно в судженні -  так тут нам стає зрозумілим 
вище (§ 60) згаданий зв’язок стану речей і судження. Питання про те, на
скільки можна розглядати стан речей як сенс, і питання про те, наскільки 
він є судженням, запитують, зрештою, про те саме. Це означає: гадка про 
стан речей як така є судженням, яке і є предметним сенсом, у яшму сам 
стан речей мають на увазі. Проте цю «самість» стану речей у судженні 
мають на увазі не лише так, як мають на увазі кожну предметну самість у 
предметному сенсі й, можливо, як саму дану в ньому; натомість, оскіль
ки йдеться про цілком здійснене судження, самість стану речей не просто 
дана в ньому (як у здійсненій гадці про предмети рецептивного досвіду 
може бути дана предметна самість), а вперше спроду кована: сам стан 
речей як сенс у повноті самості продукується в цілковито здійсненому 
судженні, даний у ньому в спонтанному продукуванні.

При цьому ми помічаємо, що тут поняття предметного сенсу є дво
значним. Первинно поняття сенсу, як його виражено в констатуванні 
твердження64, здобуте через узагальнення розрізнення якості та матерії 
судження в «Логічних дослідженнях». З нього стосовно судження ви
никає поняття сенсу як «матерії судження» або «змісту судження», від 
якого відрізняється повне судження, що ю но є сенсом із його тетичним 
характером. Із цієї єдності змісту судження та його тетичного характеру 
виникає ширше поняття «сенсу» судження65: те, що в судженні мають на 
увазі, як таке, до чого також належить тетичний характер як структура 
ноеми судження. Оскільки про твердження йдеться в подвійному сенсі,
оскільки під цим можна розуміти просто те, що мають на увазі, як таке, а
також істинне, здійснене твердження, сам стан речей, то ми завжди, коли 
маємо на увазі просто твердження, мусимо додавати «твердження, взяте 
суто як сенс», щоб у такий спосіб указати на його належність до регіону 
того, що мають на увазі, як такого, сенсу в широкому сенсі. У нормаль
ному перебігу суджень субстантивується не твердження в лапках, не те, 
що мають у судженні на увазі, як таке, а чинне твердження, тобто сам той 
стан речей, що мають на увазі.

64 Див. «Ідеї»
65 Див. «Логіка» § 89, а щодо поняття матерії судження -  вже часто цитований
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§ 70. Очевидність даності станів речей аналогічна очевидності
засадових субстратних предметностей

Щодо стосунку стану речей до предметів, які його фундують, слід 
зазначити ось що: якщо згідно із сутністю самі засадові субстрати ніко
ли не можуть бути цілком адекватно дані, як це відбувається у випадку 
всіх реальних предметностей, якщо до способу їхньої даності суттєво на
лежить антиципація, а цілком адекватна даність є нескінченно далекою 
ідеєю, то це стосується також грунтованих на цьому станів речей; вони 
також тоді згідно із сутністю дані лише антиципаційно. Сприйняття суб
стратних предметів, які лежать в основі, звичайно, є первинним консти
тутивним усвідомленням -  згідно з їхньою сутністю, такі предметності 
первинно завжди дані так і можуть бути дані в їхньому бутті лише як 
невизначена самісгь, що вказує на можливе подальше визначення. Пер
винне конститутивне усвідомлення за будь-якого розширення через не
скінченне продовження означального досвіду завжди дає тут не цілком 
визначену самісгь, а радше ідею розуму, корелят ідеально завершеної, 
багатобічно нескінченної, можливої системи сприйняття, єдність нескін
ченності, що її як можливість можна угледіти в нескінченних процесах. 
Це самісгь, накреслена в мотивації розуму і як істинне буття-в-собі мож
лива лише за трансцендентальних категоріальних умов.

Це, отже, стосується кожного стану речей. Кожний стан речей має 
власну очевидність, власну істину; проте це означає, що кожен із них є 
первинно даним обмеженням, невизначеною істиною. Стан речей ори
гінально сконстиіуйовано у формі невизначеної щодо її істинності са- 
мосгі: реальний стан речей також є ідеєю. Як сприйняття, що лежить в 
основі, ніколи не може стати адекватним, як воно завжди містить не саму 
річ, а тільки сенс речі в повноті як такий, що стало змінюється та роз
ширюється, так судження сприйняття також ніколи не містить сам стан
речей, якщо під цим ми розуміємо істинно суще, яке в судженні «мають 
на увазі», про яке судять. Істинно сущий, пов’язаний із трансцендентно 
реальним стан речей ніколи не є даним адекватно, або: в жодному досвіді 
судження, хоч би яким він був насиченим, судження не може містити іс
тинне, тобто сам стан речей.
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§ 71. Ставлення в судженні як визнання або відкидання.
Визнання як засвоєння та його значення для прагнення

до самозбереження

Дотеперішні роз’яснення виявили зв’язок між модальностями пред
икативного судження і структурами сутності пізнавального життя взагалі 
а також різноманітні мотиви, через які виникають судження, що вони ви
ходять за межі того, що зберігається в досвіді; чи то у вигляді антиципації, 
як-от у разі суджень, які безпосередньо супроводжують перебіг досвіду, 
чи то у той спосіб, коли судження стосуються первинного досвіду, але 
реактивуються як габітуалізовані порожні гадки. Модалізоване судження 
завжди постає там, де судження не має форми простої достеменносл, 
безпосередньо засвідченої в досвіді. Воно постає як унедостеменення 
або як відтворення достеменності через критику, яка підтверджує або ко
регує його на підставі досвіду. Як завжди тут виникає порожнє судження, 
або з антиципації подальшого досвіду, який має відбутися після нього, 
або через ре активацію попередніх здобутків судження: підтвердження, 
зрештою, завжди можливе лише через повернення до досвіду самода- 
ності субстратів судження. Будь-яке підтвердження веде назад до суб
стратів судження. Виникнення модалізованих суджень завжди пов’язане 
з порожніми судженнями, які виходять за межі самоданого, і з критикою 
цих антиципацій. Усі модальності суджень слід, отже, схоплювати як мо
дуси ставлення, модуси рішення, які походять із критики порожніх гадок 
і які слід розуміти у зв’язку з цим.

Судити, власне, означає, ухвалювати те чи те рішення, і через це є 
рішенням за чи рішенням проти, визнанням або відхиленням, відмовою. 
Це не слід плутати з модусами самого буття: з просто «сущим», з про
сто підтвердженим предметним сенсом, з «недійсним» і знову «не не
дійсним», зі «все ж таки так», яке проходить крізь подвійне заперечен
ня. Всі ці модальності можуть поставати вже в рецептивності; Я мусить 
мати якесь ставлення, але може бути вмотивованим до нього такими 
пасивними модалізаціями. У специфічних судженнях ставлення виника
ють ноетичні «так» і «ні», ноематичним корелятом чого є «справді» й 
«насправді», що постають у предметному сенсі як характер прояснення 
справжності або несправжності, яке здійснює Я. Таким чином, у цьому
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■актом оовійо. покладання
ливих формах: згоди або відхилення, відкидання. Спочатку слід сказати 
лише те, що там, де сприйняття вмотивовує судження, можливі й, залеж
но від обставин, стають актуальними два протилежні ставлення. Слід ще 
буде подумати над тим, чи означає це, що покладання саме має подвійну 
«якість» у сенсі традиційної логіки.

Ці ставлення є цілком несамостійними, оскільки їх мотивує власти
вий перебіг самого сприйняття, який може бути пасивним. Сприйняття

» 9

має свою власну інтенціишсть, яка ще не містить нічого зі спонтанної 
поведінки Я і його конститутивних актів. Це сприйняття є умовою того, 
що Я має щось, за що або проти чого воно може вирішувати. Обидва 
протилежні ставлення споріднені завдяки єдності цього мотиваційного 
становища або завдяки єдності подвійності; корелятом, нехай і не акту
альним, а потенційним, рішення за одну можливість, наприклад там, де 

іі можливості протистоять одна одній, є рішення проти корелятивної 
можливості.

Якщо ми ретельніше розглянемо те, як діє мотивація Я і як Я реагує
на неї
що:

або негативною відповіддю, то слід буде сказати

Я вмотивоване покласти у рішенні щось як справжнє або в негатив
ному рішенні як несправжнє відтворенням однозначності сприйняття. 
Протистояння варіантів сприйняття, що витискають одне одного, пере
творюється на неподільну єдність. Я афіковане всім цим; воно саме як 
Я у певний спосіб не узгоджене із самим собою, є двоїстим, а потому 
стає єдиним. Воно схилялося до того, щоби спиратися на один з варі
антів, тобто здійснювати відповідні тенденції очікування, дозволити їм 
стати активними очікуваннями в центрі Я; утім йому щось заважає зро
бити це, юно тяжіє до протилежних тенденцій очікування і схиляється 
до протилежного варіанту. Якщо відтворена однозначність сприйняття, 
знову плине єдине сприйняття в нормальному вигляді, суперечка Я із са
мим собою подолана. Тепер Я вже не може схилятися то до того, то до 
того; скасоване охоплення з його скасованими інтенційними тенденція
ми, а особливо з його живими, але закресленими очікуваннями, вже не 
можна здійснити. При цьому Я не просто має вільний горизонт очіку
вання і однозначно продуковану інтенційність як поле здійснення: ю но
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активно поводиться на цьому полі, засвоює однозначно дане як просто 
суще. «Визнання» здійснює своєрідне засвоєння і встановлення буття, 
яке відтепер буде для мене справжнім. У такий спосіб Я активно й сві
домо дістає певний здобуток, який відтепер і надалі є для нього знанням. 
Адже сутність проголошення справжнім, або так званого визнання, що 
його здійснює Я, полягає в тому, що це справжнє має характер постійно і 
стало справжнього; тобто характер справжнього у відкритому часовому 
горизонті свідомості Я. Те, що ми при цьому покладаємо в судженні як 
справжнє, ми вважаємо відтепер встановленим для нас у майбутньому, а 
саме як суще або так суще.

І це не поодинока подія; натомість, як загальне практичне життя, так 
і діяльність пізнання, яке завжди перебігає в окремих прагненнях, органі
зується в певну єдність. Усі достеменності організуються в єдність єдиної 
достеменності, корелятивно до цього все суще для мене організується в 
єдиний світ, із яким пов’язані відповідні особливі лінії різних прагнень, 
діяльності в широкому сенсі, до якої належить і практика пізнання. Кож
на модалізація достеменності стосується суб’єкта світу, заразом ю на сто-

♦ •суєгься всієї системи достеменності, означає перешкоду поступальній 
практиці, оскільки знову проблематизує вже здійснене й обмежує про
сування вперед. Тому з кожною гадкою, з кожним ставленням пов’язаний 
практичний інтерес. Кожна модалізація як унедостеменення є чимось на 
кшталт перетворення чогось здійсненого (одного разу здобутого, скон- 
ституйованого у здійсненому прагненні) на форму нездійсненого, на 
форму сумнівного тощо, а в ширшому сенсі, на форму скасування до
стеменності. Так кожна модалізація необхідно дістає форму позитивного 
прагнення до відповідної достеменності. Крізь усі судження окремого 
Я проходить прагнення до послідовності суджень у широкому сенсі, до 
збереження однозначності суджень. Це означає, що модалізація -  це не 
просто феномен, який стосується характеру буття предметів предметного 
та практичного світу, натомість, того, хто судить, персонально обходить 
необхідність скасувати достеменність судження (або взагалі гадки). Тому 
прагнення до послідовності суджень і достеменності є кроком у загаль
ному прагненні Я до самозбереження. Воно зберігається, коли юно може 
зберігати свої ставлення, свої «оцінювання справжності», свої «це дій
сно», «це цінне й добре». На кожну перешкоду такому самозбереженню
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юно реагує прагненням, яке, зрештою, є прагненням до немодалізованої 
достеменності, достеменності судження зокрема. Це все про загальне 
значення модапізацій і прагнення до достменності.

§ 72. Проблема «якості» судження; 
негативне судження не є основною  формою

Що ж відбувається у рішенні зі скасованим протилежним охоплен
ням? Звичайно, воно ще ретенційно зберігається; Я раніше було залуче
но до нього і, мабуть, ще схиляється до нього. Адже можливо, що рані
ше у формі нормального споглядання справжнім було саме це схоплене 
і Я вважало його у спогляданні річчю, яка існує. Отже, наявні афективні 
мотиви спрямовувати, або знову спрямувати погляд у цьому напрямку. 
Однак тепер Я відповідає на це відхиленням, визнанням нечинності. Це, 
очевидно, спрямовано або проти колишнього визнання чинності, або 
проти простої схильності до цього, тобто проти певного ставлення чи 
проти тенденції певного ставлення і проти його остаточного утверджен
ня. Тому стає зрозумілим, що стверджувальне і заперечувальне ставлен
ня, визнання і відхилення не є просто рівноправними «якостями», як-от 
у сфері кольору червоне і блакитне, що тут взагалі не може йтися про 
якість. Негація з боку Я -  це позбавлення чинності, й уже цей вираз вка
зує на другорядний інтенційний характер.

Однією з основних помилок традиційної логіки є те, що вона без 
прояснення сенсу, в якому говорять про основні форми судження, вста
новлює їх і серед них передусім неґацію (негативне категоричне суджен
ня). Натомість, слід наголосити, що тепер уже не можна говорити про 
низку основних форм. Є лише одна основна форма, а саме просте (по
зитивне, а не «визнавальне») категоричне судження «Б є р». Воно має 
сутнісні форми, які, звісно, у певному сенсі, а саме як сутнісні розрізнен
ня праформи, також можна позначити як основні форми. Усі вони без 
винятку є змінами, і як ми побачили, це стосується також визнання; це 
зміни, і в цьому широкому сенсі модалізації простої праформи.

При цьому постає ще один дуже важливий для кожного логічно
го поняття судження момент. Рішення-за... ми схарактеризували через 
залучення-до-володіння, засвоєння як надалі встановлене і справжнє. 
Рішення-проти означає, що така чинність справжнього як щось нав’язане
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і, мабуть, раніше засвоєне, відкидається -  як це відбувається в інших схо
жих актах, коли ми, скажімо, за зміненого стану мотивації відкидаємо
певне рішення або опираємося певній вольовій схильності. Утім, негації 
як рішенню-проти... відповідає «нечинне», якому ми у легкому зсуві на
станови знову надаємо чинність, а саме можемо ствердити у позитив
ному судженні. Тоді Ні, або недійсність входить до змісту ствердження. 
Тому поняття судження можна також розуміти так, що акт ствердження 
буття і недійсне в ньому є виключно моментами його змісту, так би мо
вити як суще небуття. Насправді логіка і наука редукує все до стверджу
вальних суджень, і вони мають рацію. Хоч би скільки ми заперечували, 
в теоретичних висловах нема нічого від заперечення, натомість, вони 
стверджують інколи так-буття інколи не-так-бутгя тощо. Тому ті, хто ви
знають лише одну «якість», розуміють судження як ствердження чинно
го. Звичайно, це нічого не змінює в тому, що саме рішення має не одну 
модальність, а відбувається в протилежних модальностях, навіть якщо 
інтерес, якому слугує логіка, спрямований виключно на ствердження.

§ 73. Судження про існування і судження про істину 
як ставлення в судженні вищого рівня з модифікованим

суб’єктом судження

Найпростішими випадками ставлень у судженні, визнавальних і 
заперечу вал ьн их, таких, що встановлюють чинність або нечинність, 
є ті, в яких ставлення будуються безпосередньо на пасивних синтезах

»*узгодженості и неузгодженості та на їх критиці, як-от у рецептивності 
сприйняття. Утім якщо предикативні судження вже утворені, якщо вони 
реактивововані як ще життєздатні й претендують на підтвердження в са
мих субстратах і станах речей, які вони мають на увазі, то перехід до

•••критичної настанови, в якій перевіряється правомірність цієї претензії, 
зумовлює особливу форму ставлення в судженні: форму суджень про іс
нування і суджень про істину. Отже, не кожне предикативне ствердження 
або заперечення містить судження про існування. Це, радше, відбуваєть
ся лише тоді, шли предметний сенс, у якому ми маємо на увазі суще, 
сам як такий упредметнюється. Тому в разі суджень про існування і так 
само в разі суджень про предикативну істину йдеться про ставлення в 
судженні вищого рівня, не просто, як у разі простих визнань або запере-
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чень, а про предикативну фіксацію результату самокорегування, яке ста
ло відбувається в допредикативному досвіді. Тому судження на цьому 
вищому рівні специфічно критичної настанови може також стати просто 
означальним або пов ’ язу вальним (як судження про прості субстрати), а 
ще таким, яке має за субстрат лише те, що мають на увазі, як предмети 
власного регіону, зміст якого тепер слід визначити; в ньому у своєрідний 
спосіб пов’язані обидва моменти, що надає судженню особливого виду.

У суто означальному, ідентифікувальному переході від суджень 
до суджень те, що зберігає ідентичність і стало перекриває саме себе в 
нових визначеннях, є просто предметом, предметом-про-я кий усі ці су
дження. Він дійсно «існує», якщо вдається наповнити судження-гадки 
завдяки первинно давальному спогляданню. Інакше вони залишають
ся порожніми гадками, «просто реченнями», яким не відповідає нічого 
«дійсного». Сам предмет постає в первинно давальних спогляданнях; а 
якщо він є індивідуальним, -  у сприйняттях. Сприймання, яке поступово 
наповнюється, перехід від сприйняття до ідентифікувального здійснен
ня -  це процес створення самого предмету сприйняття як граничного 
телосу, на який спрямована вся діяльність судження. Крізь усі побудови 
речень проходить інтенція самості так, що кожне утворення є реченням, 
телосом якого є очевидна даність, у якій утворення постає в модусі само
сті. У поступальному процесі стало здійснюється синтеза перекривання 
стосовно сенсу, який усвідомлюється як ідентичний, як той самий, і до
конана синтеза перекривання здійснюється і підтверджується в самості.

Так і в первинному предикативному та допредикативному визначен
ні, яке перебігає безперешкодно. Те, що мають на увазі, ідентифікується з
• ♦ • #*♦ • •« • І • мгшістинною самістю навіть без тематизацп цієї синтези ідентифікації. Якщо 
ж ми переходимо до критичної настанови, то всі тверд ження постають як 
прості гадки, але гадки з претензією на істинну самість як здійснений 
сенс. Для нас це твердження; ми розрізняємо в них як у твердженнях 
простий сенс, предикативно кажучи, «зміст суд ження» (матерію суджен
ня) і тетичний характер66, і тепер ми спрямовані на синтезу ідентифікації 
сенсу й істинної самості — оскільки сенс може здійснитися. Тоді цілком 
загально ми кажемо: «цьому сенсові відповідає предмет -  сенс є справ
жнім сенсом» або «цьому сенсові не відповідає жодний предмет -  це

66 До понять «сенс» і «твердження» див. виїде § 69.
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несправжній сенс». Отже, ми предикуємо сенс як «буття». Це первинне 
судження про існування.

Тут узагалі не йдеться про феноменологічну очевидність того, що 
наше судження містить твердження як сенс і що цей сенс покладений у 
модусі «сущого». Це передбачає ту згадану вище рефлексію щодо того, 
що мають на увазі, як таке, в якій не йдеться про можливу ідентифіка
цію з істинною самістю. З другого боку, цю настанову слід відрізняти 
від рефлексії, в якій ноемагична єдність судження з його сенсом дана 
як єдність неетичного розмаїття. У цій настанові ми перебуваємо, шли 
практикуємо трансцендентальну логіку й виявляємо все це. Якщо ж ми 
судимо щодо існування, ми, натомість, виловлюємо предикати існування 
так, як будь-який інший предикат (який не є предикатом певного твер
дження як сенс). Ми маємо на увазі існування і при цьому ми спрямовані
на «істинне буття», як і в будь-якій іншій гадці. Точніше, ми спрямовані 
тут на синтезу ідентифікації, в якій саме й постає «істинно суще».

Судження про існування «А існує», а саме існує цей предмет, який 
ми раніше означили як будинок і мали на увазі як сущий, означає, що 
сенс «А» має відповідну дійсність. Таким чином, це як сенс предикується 
в судженні про існування. Це було невід’ємним, поки сенс розглядався як 
реальний момент акту. Адже там виникало нездоланне утруднення, що 
така зміна ставлення порівняно з категоричним судженням, яку ми позна
чили як (ноетичну) рефлексію щодо акту та моментів акту, вочевидь не 
є обов’язковою для здійснення судження про існування. Ми зберігаємо 
предметне спрямування настільки, наскільки ми й надалі не переймаємо
ся ноетичним аспектом акту.

Судженню про існування: «предмет (стан речей) існує», в яшму су
дять про простий сенс, «матерію» твердження, відповідає «судження про 
істину»: «твердження є істинним». При цьому ми маємо «просте твер
дження», те, про що судять, як таке, тобто сенс судження, з його тетич- 
ним характером як суб’єкт (причому це твердження є тим самим і якщо ми 
справді судимо, і якщо ми вд аємо, що судимо; це можливе твердження). 
Якщо ми потому переходимо до відповідного вбачання, то справжнє су
дження, гадка про стан речей перекриває сам стан речей, і судження дістає 
«підтвердження». Стан речей «існує», є дійсно сущим станом речей -  коре
лятивно, твердження (в яшму його покладають) є істинним твердженням.
238



Звичайно, в подальшому перебігу сприйнятгів ми можемо знову на
штовхнутися на самість, не будучи спрямованими на вислови про існу
вання і істину чи зацікавленими в них. Але якщо ми спрямовані на це, 
то ми висловлюємося; і відповідному ідентифікуванню передує зв’язок 
покладеного і самості, зв’язок твердження про предмет і його оригіна
лу. Утім покладене є чистим предметним сенсом, ми не висловлюємо 
тезу про існування. Так само ми можемо «гіпотетично» ідентифікувати 
із самістю покладене лише у вигляді спроби й висловлювати судження: 
X є дійсним або недійсним. Ноемагичному «предмету» відповідає «сам 
предмет» первинного усвідомлення. Судження про існування -  це су
дження на підставі ідентифікації предмета, який мають на увазі, як тако
го (предметного сенсу) з оригіналом, і негативно: ідентифікація за умов 
суперечності.

Судження про істину, з другого боку, судить на боці суб’єкта про 
предметне судження як ідею можливого покладання, беручи твердження 
як сенс. Про нього ми говоримо, що він є «істинним», що він відповідає 
предмету, самому стану речей. Проте сам предмет, оригінал, зі свого боку, 
є не лише ідентичним дійсного первинного акіу, а також ідеєю, оскіль
ки він є ідентичним для всіх можливих актів охоплення цього оригіналу. 
За необхідності, висловлюючись про істину, ми дивимося на здійснену в 
такий спосіб ідентифікацію самості, тобто на твердження про предмет, 
покладене як таке, і на самість оригіналу.

Якщо ми висловлюємо судження без справжньої даності, тверджен
ня про стосунок відповідності є таким самим, що й про будь-який інший 
зв’язок, і як будь-яке інше твердження воно має свою об’єктивну істину, 
сам стосунок має своє дійсне буття. Це a priori належить до южного твер
дження; кожне є істинним або хибним67. Так, судження про істину ма
ють свою особливу фундаментальну функцію, оскільки решта суджень 
передбачають і потребують підтвердження. Отже, в южному вислові про 
істину предикативних тверджень ми маємо зв’язок твердження як ідеї 
можливого покладання судження з оригіналом твердження, тобто з його 
істиною, яка дана в первинному усвідомленні, яке називається очевидним 
усвідомленням. Тоді відповідність також є очевидною як засада суджен

67 Стосовно передумов і необхідних обмежень цієї тези про вирішальність 
твердження див. «Логіка», §79 і наступний.
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ня; твердження є істинним, воно відповідає своїй істині, своїй первиннім 
самості. В іншому разі воно є хибним, воно суперечить первинному твер
дженню.

§ 74. Розрізнення предикадій існування
і предикадій дійсності

а) Походження предикації дійсності

Предикації існування, протилежністю яких є неґація існування, 
не можна плутати з предикаціями дійсності, протилежністю яких є 
предикації недійсності, фікції. Тепер ми звертаємося до цього розріз
нення.

Ми починаємо з досвіду, підгрунтя якого дотепер вважалося перед- 
даним. Кожне просто дане в нормальному досвіді в нормальних пред-
икаціях приймається на підставі досвіду просто як дійсність; його не 
підводять під поняття «дійсність». Його підводять під поняття, які всере
дині нерефлексивного усвідомлення визначають дійсність. У природній 
настанові спочатку (до рефлексії) немає предиката «дійсний» або роду 
«дійсність». Лише коли ми фантазуємо й із настанови життя переходимо 
до фантазії (тобто до квазі-досвіду в усіх його модусах) до даних дійснос
тей, і якщо ми при цьому виходимо за межі окремої випадкової фантазії, 
сприймаючи її як приклад можливої фантазії взагалі та фікції взагалі, у 
нас виникає поняття фікції (або фантазії), а з другого боку, поняття «мож
ливий досвід узагалі» і «дійсність».

При цьому фікція є покладеним на підставі досвіду предметом до
свідного фантазування, а саме його інтенційною предметністю в моду
сі, в якій її фантазують. Ми не можемо сказати про того, хто фантазує, 
хто живе у світі фантазії (про «мрійника»), що він покладає фікцію як 
фікцію, натомість, він має модифіковані дійсності, немовби-дійсності. 
Немовби-харакгер завжди пов’язаний із тим, що Я має досвід, що воно 
здійснює немодифіїсовані акти першого ступеня й у своїй внутрішній 
свідомості поміж цих актів має фантазію, предмети якої мають модифі
кований характер. Лише той, хто живе в досвіді й із нього «поринає» у 
фантазії, сфантазоване в яких контрастує з досвідом, може мати поняття 
фікції та дійсності. Звісно, ми маємо сказати, що до всіх понять наявний
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контраст: дійсності першого ступеня досвіду и сконституйовані в них 
дійсності вищого ступеня утворюють необхідний зв’язок реальності. На 
його тлі постає все сфантазоване, що як таке перебуває поза зв’язком і як 
фіктивний фрагмент світу «контрастує» з пережитим у досвіді, що об
грунтовує своєрідний стосунок дійсного і модифікованого (адже тут не 
можна говорити про контраст у властивому сенсі).

У протиставленні ми маємо загальну спільність сутності: «предмет» 
тут і «предмет» там, з обох боків однаково індивідуальне, протяжність 
часу -  коротше, предмет предикації. Утім «предмети» фантазії є «по
зірністю» всередині світу просто предметів. Вони, якими вони є, лише 
пов’язані з Я, з його предметами та переживаннями корелятами актів. 
Отже, у фантазії модифікований і предмет у лапках, він у подвійних лап
ках.

Ь) Предикації існування спрямовані на сенси, предикації дійсності
спрямовані на твердження як суб’єкти

Як розуміти форму вислову «А є дійсністю» або «є дійсним» і «А є
фікцією», є недійсним на противагу предикації існування « існує», «А
не існує»?

*

Наприклад, стосовно речей, людей, ландшафтів досвіду ми говори
мо, що це дійсні речі, а стосовно речей фантазії або стосовно презен-
тованого в удаваних , що це удавані, недійсні люди, речі тощо
Слід зазначити, що це стосується не лише досвідів і суджень досвіду в 
модусі достовірності, корелятивно кажучи, стосовно буття як такого, а 
також таких модальностей буття, як «можливо», «під питанням» тощо. 
Якщо ми стоїмо на грунті дійсності досвіду, тобто якщо ми дійсно до- 
свідчуємо і маємо дійсність у модусі достовірності й на підставі цього в 
нас постають суперечності, сумніви, припущення і ймовірності, то все це 
дійсності, дійсні можливості, дійсні припущення тощо. Але якщо ми пе
реживаємо театральну постановку нової п’єси, то «в образі», «у п’єсі», у 
фікції постають припущення майбутніх дій героїв, ймовірності, сумніви, 
які через це мають модифікований характер фікції.

Кожний нормальний вислів здійснюється в модусі дійсності, анор
мальний, отже, завжди в лапках або потребує зв’язку з обставинами ви
словлювання, з яких стає зрозумілою модифікація сенсу. Ця модифікація

24!



є не зміною сенсу на кшталт тієї, яка відбувається в усвідомленні дій
сності -  адже там ми маємо сенс лише в модусі «дійсний» -  а зміною, яка 
самому сенсу надає характер фікції.

В усвідомленні дійсності сенс постає перед нами як такий, що на
певно існує або ймовірно, можливо існує, що й предикується існує», 
«А є можливим» тощо. Якщо сенс скасовано, якщо його не здійснено, а 
він, натомість, суперечить іншому сенсу і виявляється не таким, що не 
існує, і відповідно до цього судять «А не існує», то при цьому не мають 
на увазі, що А -ц е  фікція, предмет фантазії. Натомість воно залишається 
предметом досвіду, але саме скасованим, який не можна підтвердити на 
підставі наскрізної досгеменності досвіду. Те, що розрізнення існуван
ня та неіснування відбувається на зовсім іншому рівні, ніж розрізнення 
дійсності і фантазії, дається взнаки в тому, що такі скасування можна 
здійснювати навіть на підставі щільного зв’язку фантазії. Ми можемо ро
бити у фантазуванні припущення, що скасовуються як неналежні до те
перішньої наскрізної єдності нашого світу фантазії. Як все, що постає в 
дійсному досвіді і дійсному світі, має свою паралель в Немовби, так само 
й існування та не-існування. У світі фантазії є квазі-існування і так само 
квазі-неіснування, а також пов’язані з цим судження про існування.

Із цього випливає, що у предикації дійсності або фікції суб’єктом є
ь

не просто сенс, не просто матерія судження, як у судженні про існування, 
а покладений як справжній, імовірний, можливий або неможливий сенс, 
тобто твердження. Це суб’єкт протилежних предикатів «дійсний -  фік
тивний». Кожному нашому простому (принаймні сприйнятому нами так) 
вислову відповідає вислів-«твердження» як корелят дійсного судження, 
що має характер, з яким він усвідомлюється, а саме характер дійсності. 
Він називається «дійсним» на відміну від висловів, які дані у «фікціях» 
у формі квазі-суджень (немовби-суджень) і мають бути виокремленими 
з них.

§ 75. Предикації дійсності та  існування 
не є означальними предикаціями

У звичному сенсі просто предмет означає те ж саме, що й дійсний 
предмет. Предмети не дістають жодного визначення завдяки предикату 
«дійсний». Предмети в актах досвіду дістають дані відповідно до досві-
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ду визначення; покладені предмети визначаються в досвіді або усвідом
люються в актах досвіду як визначені в такий спосіб та схоплюються 
в експлікаціях і предикаціях досвіду як суб’єкти, їм приписується їхнє
визначення (яке переживають у досвіді). Предикат «дійсний» не визна
чає предмет, а означає: я не фантазую, я не здійснюю квазі-досвіду, квазі- 
експлікації або квазі-предикації і говорю не про фікцію, а про предме
ти, дані в досвіді. Це протиставлення означає, що судять про предмети 
в лапках, про предметні твердження, а саме про «предмети досвіду», як 
про наявні сенси досвіду на противагу предметам фантазії або фікції, що 
постає в досвіді. Якщо в досвіді ми маємо «той самий» предмет, що у 
фантазії, або фікції, то з обох боків ми маємо той самий сенс, але це, звіс
но, не суб’єкт предикації; натомість, з одного боку, суб’єкт -  це дійсно 
справжній сенс, тобто взяте з досвіду або, радше, живо схоплене в ньому 
через ноематичну рефлексію твердження, з другого боку, суб’єкт -  це 
взятий із фантазії, знайдений у ноематичній рефлексії як корелят фанта
зії фіктивний сенс із його квазі-справжністю, тобто твердження фантазії. 
Один, коли ми кажемо «X є дійсністю» підпорядкований царині дійснос
ті, другий -  царині фікції.

Предмет, наприклад будинок, не дістає жодного «визначення» у 
властивому сенсі, жодного уточню вального визначення, коли його по
значають як дійсність. Наприклад, визначений як будинок предмет (по
кладений в усвідомленні досвіду) редукований до твердження про нього. 
В ноематичній рефлексії схоплено гадку про будинок і підпорядковано 
роду «дійсне твердження». Покладання будинку може відбуватися й далі; 
тоді ми кажемо: будинок стосовно твердження про нього є дійсністю. 
Це, отже, означає не те, що будинок належить до класу предметів, які є 
дійсними, наче існує клас предметів, які не є дійсностями, адже кожний 
клас предметів є класом дійсностей, а те, що твердження досвіду, або 
немодифіковані твердження, протистоять твердженням фантазії, які є ві
дображеннями дійсних тверджень, твердженням, які дістають предикат 
фікції.

Це, звісно, стосується і предикацій існування. Вони також не є озна
чальними предикаціями у властивому сенсі; вони не є судженнями про 
предмети, судженнями про які вони здаються, про предмети царини, про 
яку йдегься у змістовому зв’язку, коли виникає привід для предикацій
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існування. Окрім того, оскільки їхні суб’єкти -  це сенси предметів, а не 
самі предмети, «суще» як визначення стосується їх, а не предметів. Тому
вони не є означальними, як прості предикації.

§ 76. Перехід до модальностей у вузькому сенсі.
Сумнів і припущення як активні ставлення

Повернімося тепер назад до модальностей судження, до яких не 
слід зараховувати предикації дійсності. Царина модальностей аж ніяк не
вичерпана розглянутими дотепер ставленнями визнання й відкидання в 
судженні. Зрозуміло, що й модальності у вузькому сенсі, у яких достовір
ність уже не є достовірністю і які ми розглянули тільки в царині рецеп- 
тивності (§ 21, Ь-ё) мусять мати відповідники на вищому ступені.

Усвідомленню сумніву та можливості, яке постало вже в рецептив- 
носгі у ваганні щодо розуміння сприйняття, відповідає активна діяльність 
Я, насамперед те, що ми у властивому сенсі позначаємо словом «сумнів» 
(«я сумніваюся, чи є це так або так»). При цьому тут ідеться вже не суто 
про феномен розщеплення сприйняття, а про роз’єднання Я із самим 
собою, хоча, зрозуміло, на підставі мотивації тих пасивних процесів. Я 
тепер роз’єднане й неузгоджене із собою, оскільки схильне вважати то 
так, то так. Ця схильність не означає просто афективну послідовність 
привабливих можливостей, натомість я припускаю їхнє існування і ви-

І « • •рішую то на користь одної, то на користь іншої, то до одної, то до іншої 
активно ставлюся як до справжньої, звісно, завжди стримано. Це рішен
ня Я змотивоване вагою самих можливостей. Ці привабливі можливості 
зумовлюють певну тенденцію судження, яку я здійснюю в актуально
му рішенні. Але тоді я зупиняюся через афектацію з боку протилежних 
можливостей. Вони також прагнуть бути поміченими і схиляють мене до 
того, щоби повірити в них. Ця схильність як збудження акту, схильність 
акту, як відчуття-себе-схильним судити так і так належить до феноме-

« • А • ••нів тяжіння, тенденції, прагнення в широкому сенсі, 1 11 слід відрізняти 
від ставлення Я, від, можливо, лише зараз здійсненого (як в активному 
сумніві) аюу судження, в якому я обираю одну з можливостей. З друго
го боку, схильність судження поняттєво та за змістом слід відрізняти від 
афективної привабливості однієї з можливостей, яка мотивує його, хоча 
обидві щільно переплетені одна з одною. Активний сумнів, у якому я,
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переходячи ВІД ОДНІЄЇ схильності до іншої, зупиняюся на одній із мож
ливостей, які приваблюють мене, позначений тим, що він є стриманим. 
Утримання тут -  це не просто позбавлення, а модус феномена стримано
го рішення, яке може призупинитися. Я наче лише починає здійснення, 
але, зрештою, не доходить до рішучості віри. Так само відхилені рішення 
Я, які були спрямовані проти інших можливостей у таких мотиваційних 
станах, є стриманими негативними рішеннями.

Від сумніву слід відрізняти припущення або ставдення-як-до- 
ймовірного, які постають тоді, коли одна з наявних можливостей дістає 
перевагу, коли за неї говорить більше. Якщо ми проглядаємо можливості 
різної вагомості, то більша вагомість може мотивувати вибір однієї з них, 
преференційне визнання певного гатунку, що воно через це ще не містить 
твердження, констатацію існування. У припущенні як Я-сгаапенні, що 
його слід відрізняти від пасивних, афективних збуджень, ми обираємо 
щось одне, певним чином вирішуємо на користь цього, але залишаємо 
чинним й інше, хоча й з меншою вагомістю. Це рішення у формі при
пущення може стало посилюватися, а саме через те, що при проясненні 
протилежних тенденцій, протилежних можливостей дедалі більше ста
ють помітними їхні релятивні слабкості та менша вагомість, або поста
ють нові мотиви pro, які посилюють вагомість обраної можливості. Про
те вагомість може, навпаки, зменшуватися. Припущення, отже, саме має 
свій вимір потужності, яка суттєво зумовлена «потужністю» збуджень, 
що засновують його, а ця потужність може зменшуватися або зростати. 
Рішення на користь певного припущення як рішення залишається неза
лежним від цих коливань потужності, доки зберігається така перевага; 
воно має сенс «здогадно (можливо, ймовірно) є А». Утім якщо коливання 
поширюється на інші можливості, якщо перевагу дістає то та, то та, при
пущення знову перетворюється на сумнів.

Негативним корелятом припущення, звичайно, є сгавлення-як-до- 
неймовірного, при цьому знову мають на увазі відкидання певного ґа
тунку, але не просту негацію.

Зрозуміло, що те, що стосувалося предикацій існування і дійснос
ті, стосується також предикацій на кшталт «А є можливим, здогадним» 
тощо, які тут виникають, вони також не є означальними предикаціями.
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§ 77. Модуси вірогідності та  поняття переконання.
Чиста і нечиста, презумпційна 

і аподиктична вірогідність

Інша форма ставлення до різних можливостей -  це обрання однієї з 
них і відмова від інших. Відбувається рішення на користь чогось як віро
гідного, покладання, стверджування, але нечисте, так би мовити, слабке, 
рішення з нечистим логічним сумлінням -  на відміну від випадків, у яких 
цю тверду рішучість віри мотивують самі речі, узгоджено сконституйо
ваний досвід або скасування протилежних можливостей. Це показує, що 
вірогідність визнаного або відкинутого ставлення сама має модуси чи
стоти або нечистоти, доконаносгі або недоконаності. Нечистота завжди 
постає там, де афективно діють ще інші можливості, але ми вирішуємо 
на користь вірогідності лише одної. Ми, не вагаючись, стверджуємо: «це 
так». І все ж таки може бути, що тоді, коли ми цілком «упевнені», щось 
говорить проти цього, перед нами постає і збуджує нас інша можливість. 
Такі збудження можуть мати різні ступені вірогідності, вони можуть 
впливати потужніше або слабкіше, але вони не зумовлюють нас; нашу 
віру зумовлює лише одна можливість, яку ми обираємо, яку ми раніше 
обрали, проходячи крізь сумнів і вагання. В цьому укорінене поняття пе
реконання та сили переконання. Сила переконання відповідає ступеневі 
чистоти та доконаносгі вірогідності.

Цей ступінь сили переконання аналогічний згаданому ступеню сили 
припущення. Відповідно до цього, припущення також у певному сенсі 
може маги модуси чистої і нечистої вірогідності. Припущення є вірогід
ним, якщо те, що воно припускає, усвідомлюється як можливе настільки, 
що можливість протилежного має меншу вагомість. Отже, тут також є 
щось на кшталт припущення з чистим і нечистим логічним сумлінням, з 
нечистим сумлінням тоді, коли вагомість обох наявних можливостей ви
правдовує радше сумнів, ніж припущення, тобто коли протилежне недо
статньо береться до уваги. Звісно, якщо в основу покласти інше поняття

«• •

вірогідності и, відповідно, інше розрізнення чистої і нечистої вірогіднос
ті, вірогідність припущення можна позначити як нечисту вірогідність. 

Від цих модусів вірогідності слід чітко відрізняти модус «емпірич-
ноі», «презумптивної» вірогідності, яшму протистоїть модус аподиктич-
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ної вірогідності. Ця перша група модусів вірогідності пов’язана з цари
ною припущених можливостей, які ми назвали проблематичними, тоб
то можливостей, за які зазвичай щось говорить. Якщо ж ми, натомість, 
маємо вірогідності, які пов’язані з діапазоном відкритих можливостей, 
то ми говоримо про емпіричні презумгтгивні вірогідності. Так, зовнішнє 
сприйняття у вірогідності загального начерку щомиті супроводжує діа
пазон відмінностей, за особливість яких ніщо не говорить. Ми також мо
жемо сказати, що за всі відкриті можливості певного діапазону говорить 
те саме, вони всі однаково можливі. Це означає, що за жодну з них не го
ворить щось, що говорить проти іншої. Тут не виключене небуття, воно 
можливе, але невмотивоване. Тому вірогідність зовнішнього досвіду — це 
завжди, так би мовити, вірогідність до запитання, презумпційна, хоча й 
така, що завжди підтверджується в перебігу досвіду. Тому не можна цю 
підтверджену презумптивну вірогідність плутати з простим припущен
ням, проти якого завжди можна висунути протилежні припущення, за які 
так само щось говорить; і також її не можна плутати з імовірністю, яка 
виражає преференцію домінантної і, можливо, добре розглянутої та за 
певних умов потужної переваги68. (Через це розуміння того, що вірогід
ність світу зовнішнього досвіду є лише презумптивною, в жодному разі 
не означає, що вона є просто припущенням або ймовірністю).

Протилежний модус презумптивної вірогідності -  це модус аподик
тичної, абсолютної вірогідності. Він містить те, що небуття виключено 
або корелятивно знову є абсолютно вірогідним. Тут немає відкритих про
тилежних можливостей, жодного діапазону; отже, поняттю абсолютної 
вірогідності відповідає поняття необхідності -  наступної модальності 
предикативного судження. Утім оскільки ми зараз досліджуємо генезу 
модусів судження з досвіду і насамперед із зовнішнього досвіду, зрозумі-

♦ ♦♦ло, що тут ми не можемо натрапити на виток цієї модальності.

§ 78. Питання і відповідь.
Питання як прагнення до рішення в судженні

Феномен запитування також має свій виток у царині модалізованої 
вірогідності, і тому він щільно пов’язаний із сумнівом. Як такий він пер- 
винно вмотивований подіями пасивної сфери. У ній обом роз’єднаним в

№  Суттєві доповнення стосовно очевидності ймовірності див. нижче: Додаток II.
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інтенціинш суперечності спогляданням відповідає диз юнктивне ваган
ня охоплення; А, В, С усвідомлюються і гуртуються в єдності суперечки. 
Ми не можемо виразити це інакше, ніж у таких словах: усвідомлено, що 
«існує або А, або В, або С»; саме це ми знаходимо у виразі активного пи
тання й активного сумніву, а саме як зміст питання, або зміст запитуван
ня. Наприклад, говорять: «я запитую», «я сумніваюся», чи є А тощо. Та
ким чином, і запитуванню, і сумніву в пасивній сфері передує об’єднане 
поле проблематичних можливостей. Звісно, щонайменше їх дві. Проте 
при цьому може бути, що усвідомлюється лише одна з цих суперечливих 
можливостей, а друга непомітно залишається тлом у вигляді порожнього 
і тематично не здійсненого уявлення. Кожний Я-акт має свою тему, а тема 
як сумніву, так і питання є або проблематичною деталлю, диз’юнктивна 
опозиція якої залишається поза темою, коли, скажімо, я просто запитую: 
«це дерев’яна лялька?» (див. приклад у §21, Ь), або всією проблематич
ною диз’юнкцією, як-от у питанні: «це лялька чи людина?».

У чому ж полягає своєрідність запитування як специфічного актив
ного ставлення Я? Пасивне диз’юнктивне напруження проблематичних 
можливостей (сумнів у пасивному сенсі) мотивує спочатку активний сум
нів, ставлення, яке роз’єднує акти Я. Це роз’єднання на підставі суттєво
го прагнення Я до однозначності свого ставлення безпосередньо веде до 
незадоволення та до первинного потягу позбутися цього й досягти нор
мального стану єдності. Виникає прагнення до чіткого, тобто, зрештою, 
однозначного, чистого рішення. Якщо це прагнення не залишається суто 
афективним, пасивним потягом, а Я активно здійснює його, то постає 
запитування. Взагалі запитування -  це прагнення перейти від модальної 
зміни, роз’єднання та утруднення до чіткого рішення в судженні. Інтен-
цшним корелятом запитування є питання; воно є сконсгитуиованим в 
активності запитування категоріальним предметом, так корелятом акту 
судження (Urteilen) є зміст судження (Urteil), в якому стан речей сконсти- 
туйовано як предметність. Саме запитування не є модальністю судження, 
хоча воно, звичайно, невід’ємно належить до сфери судження і пізнання, 
а заразом з необхідністю до логіки як науки про пізнавання та пізнане, а 
точніше про пізнавальний розум та його структури. 1 це тому, що життя, 
яке судить і судить розумно, є посередником своєрідних бажань, праг
нень, волінь, дій, цілями яких є саме судження і при цьому судження осо-
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бливої форми. Будь-який розум є водночас практичним розумом, а тому 
й логічним розумом. Звичайно, при цьому слід відрізняти оцінювання, 
бажання, воління, дії, які в судженнях спрямовані на істини, від самих 
суджень, які не є оцінюваннями, бажаннями та водіннями. Запитування, 
отже, -  це практичне, пов’язане Із судженням ставлення. Запитуючи, я 
прагну рішення, адже я відчуваю неприємне утруднення, яке може за
вадити й іншим рішенням мого практичного життя. Тому я бажаю рі
шення. Проте запитування -  це не просто відповідне бажання, а прагнен
ня, спрямоване на рішення в судженні, прагнення, яке вже належить до 
сфери волі і лише тоді стає бажанням і дією рішення, коли ми вбачаємо

• •практичні шляхи справжньої реалізації рішення в судженні.
Звісно, нормальне поняття питання -  це поняття спрямованого до

інших і може, у зверненні до самого себе, спрямованого до мене самого 
запитування. Комунікація з іншими залишається тут поза лаштунками; 
утім ми можемо навіть не зважати на самозвернення-до-самото-себе, на 
те, як й інші це роблять заради комунікативних цілей (адже Я справді 
може комунікувати з самим собою). Відповідно, примітивне запитування 
ми розуміємо при цьому як практичне прагнення до рішення в суджен
ні, а ширше -  як габітуальну практичну настанову, яка може залишатися 
чинною на тривалий час для переходу до відповідних волінь, намагань, 
дій, спроб пошуку нових шляхів рішення тощо.

Сенс запитування виявляється в акті відповіді (Antworten) або в зміс
ті відповіді (Antwort). Адже разом із нею відбувається заспокійливе здій
снення і задоволення прагнення. Різноманітним способам і ступеням за
доволення відповідають різноманітні можливі відповіді; наприклад, «це 
А?». Відповідь може звучати: «так, це А» або «ні, це не А». Відповіддю 
на це питання, отже, можуть бути обидва однозначні судження. Оскільки 
прагнення запитання здійснюється або знаходить відповідь у відповідних 
судженнях, зрозуміло, що досвід форм судження, які паралельно припа
совуються до сенсового вмісту запитування, веде до того, що запитувач 
свідомо антиципує ці можливі форми відповіді, і що вони вже у виразі 
запитування самі постають як змісти питання. Кожний можливий зміст 
судження можна помислити як зміст питання. Звичайно, ю но в ньому ще 
не дійсне, а лише передбачене, суто уявлене (нейтралізоване) судження, 
що як зміст питання може бути підтвердженим або спростованим. Якщо
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питання спирається на строгу диз’юнкцію, то воно звучить так: «це А або 
5?»; юно, отже, диз’юнктивно залучає відповідні судження. Залежно від 
того, як звучать відповіді, вони спрямовані на передбачені у змісті питан
ня можливі судження.

Відповідь у властивому сенсі -  це рішення в судженні, насампе
ред, позитивне або негативне. У певному сенсі, звичайно, відповісти на 
питання можна «я не знаю». Це вочевидь стосується комунікативного 
спілкування, в якому я цією відповіддю сповіщаю іншому, що я не від
повідаю його бажанню, що я не маю жодної відповіді на його питання. 
Але навіть якщо відповідь дана, вона як рішення в судженні не мусить 
завжди мати модус чіткої вірогідності. Припущення ймовірності також 
є ставленням, яке вирішує, хоча і може бути недостатньо задовільним. 
При цьому завжди постає двозначність, оскільки Я, припускаючи ймо
вірність, спирається на одну з можливостей. Насправді на питання «це 
А?» ми часто відповідаємо: «так, це ймовірно», «ні, це малоймовірно». 
Так само можливі ще більш послаблені відповіді, оскільки кожний модус 
сумніву, який ще має щось від відповіді, а отже, кожна форма стримано
го рішення може слугувати відповіддю; наприклад, на питання «це А чи 
В?» можна відповісти: «я схильний вважати, що це А». Звичайно, цьому 
часто передує «я не знаю» або «я не певний», «я сумніваюся». В цьому 
дається взнаки, що практична інтенція питання спрямована, власне, на 
«знання», на суд ження в строгому сенсі певного рішення. Утім послабле
ні форми відповіді також є відповідями, хоча й не цілком задовільними, 
тоді як сказати «А є привабливим» не означає дати відповідь.

§ 79. Розрізнення простих питань 
і питань про підтвердження

Усі ці структури і зв’язки в однаковий спосіб спільні для всіх видів 
питань, для всіх є однаково можливими. Проте всередині цієї загальної 
царини слід взяти до уваги послідовність ступенів питань і разом із цим 
два суттєво різні види питань. З одного боку, ми маємо прості питання, 
які з первинного стану сумніву націлені на рішення і містять його у від
повіді. Утім частий досвід того, що досягнута узгодженість і зумовлена 
нею єдність Я із самим собою можуть знову бути втраченими, може по
роджувати нову мотивацію; він моя« збуджувати потяг подолати цю нову
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неприємну непевність. У цьому разі не обмежується прагненням до 
рішення, сформульованого в судженні; натомість прагнення спрямова
не на остаточно надійне судження, тобто на судження, стосовно якого Я 
може бути суб’єктивно певним, що йому не загрожує знову двозначність 
модалізаци. Інакше кажучи, питання може відразу отримати чітку відпо
відь у чіткому твердженні, і нам може здаватися, що водночас ми досягли 
остаточної позиції, і все ж таки питання може поновитися. Наприклад, 
відповідь на питання «це А?» звучить: «так, це/4». Проте ми можемо знов
запитати: «це справді А?», навіть якщо фактично в цьому немає жодно
го сумніву. Це можна так обгрунтувати у сфері сприйняття: двозначне
сприйняття перетворилося на однозначне сприйняття, що як охоплення 
приховує в собі рішення. Одначе водночас стало наявна відкрита мож
ливість того, що подальший перебіг сприйняття не підтвердить належні 
до нього антиципації та чинність сенсу охоплення. Таким чином, може 
виникнути потреба знов переконатися, підтвердити й посилити суджен
ня сприйняття, наприклад завдяки наближенню, довільного здійснення 
сприймання накреслених можливостей і перевірки, чи це справді так. 
Тому ми мусимо відрізняти від простих питань питання-підгвердження, 
спрямовані на остаточно надійне судження, яке Я може обгрунтовано під
твердити, і, корелятивно, на справжній, істинний сенс. Адже в підтвер
дженні те, про що вже висловлене судження як про суще, дістає новий 
характер істинності, дійсності. Тому ми можемо позначити це питання 
також як питання про істину. Тому відповідь на нього -  це часто суджен
ня про істину, а саме про предикативну істину (до цього див. вище § 73). 
Звичайно, ця послідовність ступенів може бути відтворена. «Дійсне» та 
«істинне» не мають бути насправді остаточними; можуть відкриватися 
нові горизонти й виникати потреби нових підтверджень.

У такий спосіб ми можемо проблематизувати кожну вірогідність, 
кожне переконання, яке ми шлись здобули. Хоча ми й певні, що це так, 
але ми запитуємо: «чи дійсно це так?» Це означає, що ми запитуємо: 
як можна це підтвердити, об’єктивно засвідчити? Так само в судовому 
розгляді можна бути певним, що свідок А правий, внутрішньо вважати 
питання щодо справи розв’язаним і вже не сумніватися; а прготе мож
на і далі запитувати, знову порушувати питання щодо справи, аби через 
об’єктивне прояснення досягти «кращого», обгрунтованого рішення, яке
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цілком виключає протилежні можливості. Хоча ці можливості вже не є 
дійсними, утім це має бути об’єктивно засвідчено. Питання щодо під
твердження спрямовані, отже, не на просту вірогідність судження, а на 
обґрунтовану вірогідність. Це питання про підстави досягнутої вірогід
ності, і тому воно може стосуватися кожної вже досягнутої вірогідності, 
навіть абсолютної вірогідності. Це слід розуміти так, що кожній абсо
лютній очевидності відповідають не-очевидні судження, які судять про 
те саме. Можна запитувати про кожну неочевидну гадку про той самий 
зміст, навіть якщо вона первинно випливає з очевидності; ми можемо
підтвердити її через зведення до очевидності и дістати відповідь: це на
справді так, це є дійсним. У питанні про підтвердження ми утримуємося 
від судження, ми перетворюємо його на просту «думку»; але не тільки 
це, водночас ми маємо відповідну ціль пізнання, ми шукаємо шлях мо-

♦♦♦тиваци, яким ми знову прийдемо до цього призупиненого судження як
до дійсною, а саме як до цілковито вмотивованого, як до пізнання, що 
має підставу, на якій воно створене, «змістово» вмотивоване. Тому слід 
відрізняти суб’єктивну певність, суб'єктивну рішучість і суб’єктивну пе
реконаність від змістової певності, тобто рішучості на очевидних підста
вах, через убачання самих речей, що їх мають на увазі. Зрозуміло, отже, 
що модуси нечистої певності, певності з нечистим сумлінням, дають осо
бливий привід для запитування про підтвердження, яке і є запитуванням 
про підстави вже наявної вірогідності або переконання; утім приводом 
також є всі модуси габітуал ізованого порожнього судження, яке первинно 
виникло зі власної або чужої очевидності, але може збуджувати підгвер- 
джувальне звернення до підстав. Обґрунтування полягає в поверненні до
самих речей, до їх самоданосп в первинній предметній очевидності.

Теоретичний інтерес у специфічному сенсі -  це інтерес до обґрунту
вання, нормування, на яке спирається встановлення, фіксація у сталому 
виразі та карбування обгрунтування. Кожне обґрунтоване судження має 
характер унормованої правдивості, 6р0о<; ‘коос,. Обґрунтування, звісно, 
може бути більш або менш доконаним. Питання про щось може бути 
питанням про доюнаність його обґрунтування і, в цьому сенсі, питан
ням про його підтвердження. Теоретична інтенція обгрунтування сама по 
собі, звісно, не є ще інтенцією запитування. Утім, оскільки ми в теоре-

• і / «« ♦ •••тичнш настанові знаємо, що гадки через здійснення теоретичної інтенцд
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підтвердження інколи підтверджуються, а інколи ні, ми зазвичай нала
штовані запитувати.

При цьому слід зазначити: як ми взагалі відразу не відмовляємося 
від переконання, якщо постає інше переконання, яке йому суперечить; 
як сумнів, якщо він постає, хоча й модалізує, але не скасовує його харак
теру «я вважаю, щ о.. .» (а просто робить із нього припущення), так само 
й із доказом, коли ми «тимчасово» сумніваємося, а потому перевіряємо і 
запитуємо: «чи насправді це так?». Одна річ, коли ми ще насправді не ви
рішили (тобто не встановили), коли ми просто кажемо: «мабуть, це так», 
«здається, це так» або на противагу цьому: «мабуть, це так, але, звичай
но, одне не узгоджується з іншим» і «я сумніваюся, так чи так», інша річ,
коли в нас є рішення, а саме старе тверде переконання и до цього нове 
переконання, і лише потому ми помічаємо, що вони суперечать одне од
ному, і через це сумніваємося. Проте взагалі прагнення перевіряти, знов і 
знов пересвідчуватися (діставати свідчення) в науковій настанові вмоти
воване думкою, що спогад може обманювати, що підтвердження, мабуть, 
не є доконаним тощо. І це не порожня, а реальна можливість, усвідом
лення якої певною мірою викликає сумнів щодо того, як це є тут і тепер. 
Так, навіть очевидна габітуалізована певність знову веде до непевності, 
до сумніву та питання. Усе знову стає проблематичним. Одначе ми праг
немо до непроблематичного пізнання, до безсумнівних переконань.
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Частина III

КОНСТИТУЮВАННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ПРЕДМЕТНОСТЕЙ 
І ФОРМИ ЗАГАЛЬНИХ СУДЖЕНЬ

§ 80. П еребіг розгляду

У всіх попередніх розглядах походження, основних форм і мо- 
дальностей предикативною категоричного судження ми як приклади 
залучали винятково судження з індивідуальними субстратами -  су
дження про індивідуальне. Це було самозрозумілим, адже йшлося про 
походження судження з досвіду, а досвід, зрештою, означав самода- 
ність індивідуальних предметів. Утім це було певним абстрактним об
меженням. Оскільки навіть судження на основі досвіду здебільшого не 
обмежується встановленням чогось індивідуального, його буття і так- 
буття, воно, натомість, прагне підвести предмет судження під загаль
ні поняття й у такий спосіб схопити його у специфічному сенсі. Тому 
дотепер розглянуті форми не вичерпують діяльності об’єктивації. На

• «них оперті і нерозривно переплетені з ними акти іншого рівня, в яких 
виникають предметності та форми судження нового ґатунку, а саме по
няттєвого мислення.

Зв’язок окремого предмета з типово загальним, звичайно, містить 
уже кожне схоплення окремого -  вже завдяки його горизонту типово 
відомого та знайомого, в якому, відповідно до власної сутності, завжди 
постає кожне суще, а окрім того через необхідність послуговуватися у 
предикативному судженні про нього якимись іменами загального зна
чення69. Проте засаднича розбіжність полягає в тому, чи стає в судженні 
сам цей зв’язок із загальним тематичним, чи ні. Дотепер ми розглядали 
його в горизонті типової знайомості накреслених антиципацій лише з 
огляду на значення, яке вони мають для конституювання модусів неса
мостійних рецептивних даностей і порожніх, передбачувальних пред
икативних суджень. Однак ми ще не брали до уваги те, що такі типо

69 Див. «Вступ», § 10 і § 49.
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ві характеристики знайомості самі можуть вести до конституювання 
предметностей нового кшталту, тобто до самого цього загального. Як 
його «представник» можна схопити кожен предмет, коли він постає 
вперше, але при цьому цей зв’язок із типом ще не має ставати темати- 
зованим. Якщо це відбувається, то виникають судження нової форми, 
видозміни вихідних категоричних суджень, пратипом яких є форма «5і 
є р». Це так звані різноманітні загальні судження, в яких предмет те- 
матизовано не як цей індивідуальний предмет, а як будь-який предмет 
цього виду, цього типу. Якщо такі судження мають бути можливими, 
то це передбачає, що загальності, в яких вони схоплюють предмети, 
не лише пасивно передконсгитуйовані в той спосіб, який ми описали 
раніше, а саме коли перед нами просто постає предмет із характером 
знайомості, а типово-загальне, якому він завдячує цим характером, як 
таке залишається нетематичним; радше сама загальність має бути схо
плена як така; і це схоплювання, саме активне конституювання загаль
них предметностей, є новим видом спонтанних актів утворення. У них 
активно конституюються нові предметності, які потому можуть поста
вати як ядра суджень -  ядра, що є вже не індивідуальними ядрами, як 
дотепер розглянуті, а загальними ядрами певного ступеня загальності.

Таким чином, відмінність форми загального судження від попере
дніх форм слід шукати насамперед у ядрах судження, форма предика
тивної синтези у своїй основній структурі залишається, натомість, тією 
ж самою, незалежно від того, чи йдеться про індивідуальні або
про загальні ядра. Тому значливість наших попередніх аналізів пред-

• •икативної синтези та її модалізаціи залишається універсально загаль
ною, за винятком того, що там, де ми мали наводити конкретні прикла
ди, ми обмежувалися індивідуальними ядрами, оскільки із залученням 
загальних суджень основна структура зазнає складних видозмін.

Що ж стосується загальних предметностей, загальностей, типів, 
видів, родів саме як предметів, як можливих субстратів судження, які

тевого мислення, то вони можуть бути
типу, яка по-

конституюються в актах
різних ступенів; а загальність емпірично-презумгт 
стає відразу, виявляється лише одним, а саме нижчим ступенем. За
гальності можуть бути не лише конституйованими на підставі того, що 
вже пасивно передконституйовано в досвіді як знайомий, але ще не
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схоплений тип, а й вільно утвореними у спонтанності. Це в гранично
му разі веде до чистих або сутнІсних загальностей, а на підставі цього
до -  суджень, які виникають уже не з тематизаци зв язку предметів із

•*«їхнім емпіричним типом знайомості, а з тематизаци зв язку з їхньою 
чистою сутністю.

Лише в цих актах загального судження логічна діяльність сягає 
свого телосу. Предмети не лише конституюються на підставі предика
тивного формування як одиниці ідентичності, а й разом із цим схоплю
ються в поняттях і через це пізнаються в цілком специфічному сенсі. 
Тільки загальне мислення веде до тверджень, які утворюють знання, 
що ними можна послуговуватися за межами конкретної ситуації, а та
кож користагися інтерсуб’єкгивно. Це і є ціллю пізнавальної діяльності 
(див. «Вступ», § 13). Предикативне визначення та взаємопов’язування 
окремих самоданих у досвіді субстратів як судження завжди понад чи
мось індивідуальним більшою або меншою мірою пов’язане із ситуа
цією досвіду, що мовно здебільшого виражається у використанні вка
зівних займенників або інших виразів з «оказіональним» значенням. 
Лише охоплення у формі загальності уможливлює те звільнення від 
тут і тепер ситуації досвіду, яке містить поняття об’єктивності мислен
ня. Отже, тут ми фактично маємо справу з вищим ступенем логічної 
активності.

Зі сказаного випливає порядок наших розглядів. Від нижчих, кон
ститутивно найпростіших загальностей ми підійматимемося до вищих, 
досліджуючи всі ці форми в первинності їх утворення. Але консти
тутивно вихідним є не найближче, яке відразу саме себе пропонує як 
емпірично-презумптивні типи. Генетично їм передують ще простіше 
побудовані загальності (І розділ). Від них ми маємо поступово піді
йматися до вищих, чистих загальностей, конституювання яких не за
лежить від передконституювання таких емпіричних типів і спирається 
на вільно утворену побудову (II розділ). Лише після того, як ми так 
проглянемо побудову ступенів загальних предметностей, ми будемо у
змозі дослідити конституювання загального судження як наступного, 
вищого спонтанного акту (III розділ), передумову для якого утворює
конституювання загальних предметностей.
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Розділ І

КОНСТИТУЮВАННЯ 
ЕМПІРИЧНИХ ЗАГАЛЬНОСТЕЙ

§81.  Первинне конституювання загального

а) Асоціаційна синтеза однакового з однаковим 
як підстава виокремлення загального

Те, що всі предмети досвіду від самого початку досвідчуються як
типово знайомі, зумовлено седиментацією всіх апперцепціи і їхнім по
дальшим габітуальним впливом на основі асоціаційного збудження. 
Первинно асоціація пасивно продукує синтезу однакового з однаковим,
причому не лише в полі присутності, а також крізь іманентний час усього 
потоку переживань і все конституйоване в ньому70. Так конституюється 
синтеза однакового з однаковим, яке може бути асоціаційно збудженим 
і потому згуртованим у єдності уприсутнювальнош споглядання. Якщо 
ми хочемо досліджувати первинне утворення загального, то спочатку ми 
не маємо залучати такі синтези однаковості, які ведуть до емпіричних 
типів, оскільки тут об’єднане через асоціацію не обов’язково має бути 
самоданим. Адже асоціаційні зв’язки однаковості існують також між 
самоданим у теперішньому сприйнятті і більш-менш чітко пригаданим, 
і вони обґрунтовують типові характеристики знайомості, завдяки яким 
передконституйовано емпіричні типи. Спочатку ми, отже, мусимо не 
звертати на це уваги й обмежитися самоданим у єдності присутності у 
сприйнятті, аби простежити, як на основі цього в самоданості первинно 
конституюються загальності.

Повернімося до результату наших аналізів асоціаційного утворення 
єдності. Кожен предмет афікує з множини розташованих у полі співда- 
ностей, і ця множина як така або як множинність розрізнених предметів 
може все ж таки афективно впливати як єдність. Вона не є простим зі
бранням розрізненого, натомість, уже в пасивності її передконститую-

70 Див. до цього і до подальшого § 16.
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вання їй сутнісно притаманна внутрішня схожість, оскільки окремі на
лежні ш предмети мають спільні властивості, на підставі яких вони пото
му можуть бути зібрані разом, постаючи в єдності тематичною інтересу. 
У збиральному перегляді окремих членів після чогось спільного постає 
перекривання схожості, після відмінного — розрізнення. Спільності за
лежно від «розміру» схожості можуть мати більшу взаємну силу збу
дження, і в одній парі, яка через це особливо пов’язана, виокремлюються, 
наприклад, однакові або відносно дуже схожі кольори, в іншій -  форми 
тощо. При переході у кожному з членів його партнер щось перекриває, 
оскільки він є ідентичним субстратом і субстратом моментів схожості й 
однаковості. У момент перекривання схоже наче сплавляється зі схожим 
згідно з мірою схожості, хоча при цьому зберігається усвідомлення дво
їстості об’єднаного у сплавленні. Ці схожості мають рівні, які називають
ся дистанціями схожості, або «відмінностями» в певному сенсі. У разі 
цілковитої однаковості сплавлення усвідомлюється як цілковите, тобто

• « »  • •  ♦  Т Т  •  «  «  0 +  ♦без дистанції та відмінності. Усі щ процеси відбуваються в числи па
сивності. Сплавлення і перекривання однаковості відбуваються цілком 
незалежно від того, чи дійсно окремі члени, які перекриваються, перегля
даються спонтанно та колективно або в пасивному передконституюванні 
залишається множина.

На підставі таких синтез однаковості можуть бути конституйовані,
як це вже раніше було показано, форми стану речей суджень зв’язку. В 
переході від однієї сприйнятої плями чорнил до іншої відбувається пере
кривання у формі синтези однаковості, в розрізнювальному утриманні та 
синтетичному схоплюванні виникає стан речей: А є В.

Утім судження може розгортатися й в іншому напрямку; оскільки на 
підставі асоціаційного збудження однакового однаковим предмет афікує 
в»® не просто себе, а разом зі спорідненими з ним, кожне судження, яке 
стосується самого предмета, може бути пов’язаним із судженнями, які 
стосуються споріднених предметів. Інакше кажучи, в єдності утвореної 
через спорідненість множини окреме судження може об’єднуватися з 
окремим судженням, через що виникають нові види суджень, які пере
вищують окремості. Це стає зрозумілим з огляду на своєрідність синтези 
однакового з однаковим. Ця своєрідність полягає в тому, що хоча вона і 
дуже схожа на синтезу ідентичності, але не є нею. Вона настільки на неї
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схожа, що при переході від однакового до однакового ми часто кажемо, 
що це те ж саме. Однаковими, проте, є два різні предмети, а не той самий. 
І все ж таки будь-яка двоїстість такого ґатунку і будь-яка множинність од
накового є єдністю і тотожністю у строгому сенсі. Первинно вона постає 
в синтезі перекривання однаковості, тобто ю на первинно передконсти- 
туйована в ній. На цьому ґрунтується новий вид судження.

Ь) Загальне конституюється у продуктивній спонтанності.
Індивідуальне судження і загальне судження

Спочатку ми припускаємо, що тематично визначений інтерес ви
окремлює та концентрується на 5  і при цьому не втрачає загального 
інтересу до співпов’язаного. Афектація, яка є поштовхом до спалаху 
поступального і синтетично охоплювального інтересу та наскрізного 
об’єднання, залишається стало дієвою. У зосередженні на 5, отже, спо
чатку схоплюється виокремлений властивий момент р  у формі 5  є По
тому інтерес переходить до співафікувального 5 ’-  співафікувального на 
підставі цілком однакового моменту р  як його індивідуального моменту. 
Це 5" предикативно визначатиметься через свій момент р  у той самий 
спосіб, що раніше Б. Пасивна синтеза перекривання 5 і 5  яка була під
ставою спільної афектації, тепер може бути активно схопленою, ми го
воримо 5  і 5”є тим самим -  єр , хоча мало свій момент р  і 5” також свій 
момент р. Як субстрати, так і їхні властивості розрізняються; але в те
матичному переході вони перекриваються, і це активно ідентифікується. 
Проте це не означає, що обидва властиві моменти або навіть 5  і 5  ’ були 
ідентично усвідомлені, хоча ми й кажемо: 5  і Б’. Звісно, тут не йдеться 
про тотальну ідентифікацію; утім, з другого боку, не йдеться і про таку 
часткову ідентифікацію, яку ми назвали експлікаційним перекриванням і 
якій ми завдячували властивим моментом як визначенню.

У кожному разі зрозуміло, що при переході від однакового до од
накового моменту з перекриванням постає певна єдність, єдність у роз
різненій і пов’язаній дюїстості, і що вона знов і знов постає як тотально 
ідентично та сама, шли ми переходимо до нового члена 5  а потому до 
Б’’', в яких ми схоплюємо однаковий і знов однаковий момент/?. Спочатку 
єдність постає на підставі пасивного перекривання однаковості індивіду
альних моментів, а потому їх можна схопити в поверненні. Ми, отже, му-
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симо розрізняти першу низку суджень, у яких южному субстрату пред- 
икуюпгь його індивідуальний момент: р  ”, і на противагу цьому
судження, в яких предикують усюди однакове р як загальне, ідентичне 
одне в них усіх, яке постає у р  \ р  ” тощо, як єдність вищу р; окрім того 
можливе судження нового спрямування, в яшму ми, повергаючись до 
5 ', у новому здійсненні ідентифікації визначаємо його вже не через/)’як 
його індивідуальний момент, а через р  як ідентичне те саме в 5 ,5  ’ тощо, 
при цьому рвказує вже не на індивідуальне предикативне ядро, а на за
гальне, а саме загальне спочатку як спільне двох або більше схоплених 
одне після одного Б. Замість мінливого та змінного моменту його, отже, 
визначають через ідеально абсолютно ідентичне, що як ідеальна єдність 
пронизує всі окремі предмети та їхні моменти, які примножуються в по
вторенні чи уподібненні. Як уже було показано, це єдність, у якій узагалі 
не йдеться про дійсність моментів, яка не виникає і не зникає з ними і яка

»•хоча и утілюється в них, але не як їхня частина.
Спочатку ми беремо до уваги, що тут різні форми судження відо

кремлюються одна від одної або що конституюється нова форма суджен
ня, відмінна від дотепер розглянутих. Судження «5 є р», в яшму р  вказує 
на індивідуальний момент індивідуального предмета 5, цілком відрізня
ється від судження «5 є /)», в яшму р  вказує на загальне, на ейдос, а також 
від судження «р ' є р»  (індивідуальний момент р  ’ є виду р). У першому 
випадку відбувається ідентифікація субстрату з його індивідуальним мо
ментом, у другому випадку субстрату предикують загальне, він визнача
ється як належний до виду р, і нарешті р  на підставі перекривання з ін-

ш

шими однаковими моментами р  " тощо визначають як належне до виду р. 
У першому випадку ми, отже, маємо судження, яке містить індивідуаль

4 4ні ядра, і предикує їм індивідуальне; ми називаємо його індивідуальним 
судженням. У другому випадку постають нові ядра, а саме загальності, 
принаймні з одного боку: таке судження є загальним судженням. Це нова 
форма суджень, оскільки відмінність ядер має наслідком модифіковану 
форму синтези ідентичності на противагу простій експлікаційній синте-

• ізі, що ми и спочатку мислили як таку, що лежить в основі нашої основної 
форми категоричного судження «5 є р»; звичайно, ця синтеза може по
стати лише на підставі такої суто експлікаційної синтези або множини 
таких синтез.
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Якщо говорити принципово генетично, то таке загальне ядро, 
Ev єні noXlxbv як єдність загального a priori може бути усвідомлене і го
тове до можливого тематичного охоплення для Я лише після активного 
здійснення розрізнювального охоплення однакових предметів у синте
тичному переході. Утім цьому не має передувати пов’язувальне суджен
ня порівняння у формі «pS (момент рв є однаковим із pS  ’», це радше 
вимагає іншої настанови. Спрямування інтересу на загальне, на єдність
замість розмаїття, не означає визначення однакового у зв язку з іншим 
як однакового з ним. Тут, отже, не активоване пасивне здійснення син
тези перекривання однакового у формі «є-предикації», натомість інтерес 
збуджує пасивно передконституйоване в перекриванні окремо схопле
них однакових моментів, виокремлене на тлі цього перекривання одне, 
ідентичне, яке завжди є одним й тим самим, хоч би в якому напрямку ми 
просувалися; це схоплюється активно.

При цьому, очевидно, не здійснюється щось на кшталт експлікації 
однакових предметів. Одне, яке тут постає, не належить до них як їхня 
частина, як частково ідентичне, тоді воно було би просто всюди однако
ве, і все однакове перебувало б у зв’язку перехрещення.

Таким чином, одне не повторюється в однаковому, воно дане одно
го разу, але в багатьох. Воно постає перед нами як предметність нового 
гатунку, предметність розуму, виникаючи з первинних джерел активнос
ті, хоча й, очевидно, на тлі чуттєвості; адже необхідна активність пере
гляду, схоплення окремого, перекривання, щоби загальне взагалі могло 
бути передконституйоване і стати тематичним предметом. Його вихідне 
схоплення має інше поле інтересу, що його інтерес має переглянути, як 
у разі предмета простої рецегттивності, індивідуального: промінь зору

• ♦

уваги має пройти крізь уже конституйовані індивідуальні предметності, 
і коли він проходить смугу однаковості та здійснює перекривання, одне, 
яке конституюється, стає тематичним як щось в індивідуальних предме
тах, і все ж таки не як їхня частина; адже те, що порівнюють, може бути 
цілковито роз’єднаним.

с) Участь в ідентичності загального і проста однаковість

Цей спосіб себеданосгі деталей указує на цілком своєрідне відно
шення ідентичності, відмінне від усіх інших відношень такого гатунку.
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Якщо в А і В в однаковий спосіб предметно схоплюється виокремлене
загальне а, то воно дане в Ай у В,й у відповідних переходах воно може 
породжувати нові стани речей: А є деталлю загального, воно бере участь 
у загальному, воно схоплене через а. Якщо ми робимо а суб’єктом, то це 
означає, що а, предикат пасує окремим А та , поняття притаманне їм 
(х о іш т а ). Якщо ми висловлюємо перший стан речей природною мо
вою, то ми говоримо щось на кшталт того, що це червоне і те також черво
не. При цьому слід зважати на те, що ад’єктивна форма суттєво належить 
до стану речей, а не є випадково граматичною71. Ще слід буде сказати про 
те, як з цих відношень випливають форми загального судження.

Відношення участі не слід плутати з простою однаковістю. Не мож
на вважати, що ідентичність загального є перебільшенням. Через накла
дання однакове тут і там виокремлюється на тлі відмінного. Проте як у 
розмаїтті та множині розрізнені окремі конкретні предмети, в чому нічо
го не може змінити накладальне перекривання, яке постає в активному 
здійсненні збирання, так само розрізнені моменти схожості та відміннос
ті, які стають при цьому помітними; кожен предмет має притаманний 
йому момент, наприклад, червоність, і кожен з багатьох предметів, які є
червоними, має свій власний індивідуальний момент, але в однаковості.

На противагу цьому слід наголосити, що однаковість є тільки ко
релятом ідентичності загального, що насправді як одне й те саме можна 
угледіти як щось «контрарне» («Ое§еп\лгиг6>) індивідуальному. Це іден
тичне «уособлюється» у двох, а потому, як ми незабаром побачимо, у 
скільки завгодно багатьох. Але ці уособлення через зв’язок з ідентичним 
мають зв’язок одне з одним і називаються однаковими. У переносному 
сенсі конкретні предмети, які мають у собі такі уособлення, називаються 
однаковими «стосовно червоного», й у невластивому сенсі їх самих мож
на розглядати як уособлення загального.

§ 82. Емпіричні загальності та їхній обсяг.
4

Ідеальність поняття

Ми вважали, що загальне первинно дане нам через утримання 
двох субстратів один поруч з одним. І насправді тут конституйовано 
загальне, звичайно, загальне найнижчого ступеня, а саме як спільне

71 Щодо поняття ад’єктивності див. вище § 50, Ь).
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для двох предметів. Утім порівняння може просуватися далі, спочатку 
від А до В,потім від В до С, до D  тощо, і з кожним новим кроком за
гальне дістає більший обсяг. Як уже було показано, з цього перекри
вання однаковості можуть випливати не лише окремі судження: А є 
червоним, В є червоним, С є червоним тощо, а також нові форми стану 
речей у множині: А і В є червоними, і С є червоними, при цьому 
«червоне» вказує на вид. В оберненні судження звучить так: червоне 
(тепер як головний субстрат, як суб’єкт у новій синтаксичній формі) 
притаманне А,В,С. . .  У першій формі суб’єкт множинний, у множині 
кожний член випромінює синтетичний промінь на вже встановлений 
загальний предикат. Загальне як суб’єкт навпаки випромінює багато 
променів предикації. Кожний окремий промінь влучає в один із членів 
зібрання А і В тощо.

У всіх цих випадках порівняння, що веде до загального, стосуєть
ся індивідуально визначених предметів, які постають у скінченному 
досвіді в індивідуальній визначеності. Хоча загальне тут і є протилеж- 
ним їм як щось ірреальне, але воно пов’язане з ними, виокремлюється 
на їхньому тлі як притаманне їм поняття. При цьому якщо досвід роз- 
ширюється і веде до нових однакових предметів, а старі або ще перебу
вають у охопленні, або через асоціацію збуджуються у спогаді, відразу 
відбувається продовження синтези однаковості; нове однакове відразу 
пізнається як уособлення того ж загального. Це може тривати далі in 
infinitum. Як відкритий горизонт однакових предметів усвідомлюється 
як горизонт презумпційно дійсних або реально можливих предметів, 
і як він стає наочним як відкрита нескінченність, так само він відразу 
дається як нескінченність уособлень тієї самої загальності. Схоплені 
загальності, пов’язані з індивідуальним, дістають нескінченний обсяг
і втрачають свій прямий зв язок з індивідами, від яких вони спочатку 
були абстрагованими.

До того ж слід зазначити, що для охоплення окремого як окремо
го певної загальності взагалі не потрібне синтетичне приєднання до 
вихідного утворення загальності. Якщо раніше у первинному порів
нянні постало поняття, наприклад, квітки, то нова квітка упізнається 
як така на основі асоціаційного збудження створеного шлись типу 
«квітка» без того, щоби було необхідним пригадування попередніх ви-
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падків порівняння. Одначе справжня самоданість загального вимагає 
виходу за межі окремого в однаковості, мабуть, з відкритим горизон
том можливого продовження. При цьому байдуже, чи репрезентовані 
індивідуально попередні випадки. Так стає очевидним, що загальне не 
пов’язане з жодною окремою дійсністю.

Тепер ми можемо також вийти за межі досвіду і порівняння дій
сно даних у досвіді предметів і перейти до вільної фантазії. Ми вига
дуємо однакові окремості -  однакові з дійсно досвідченими спочатку 
дійсностями -  і причому відразу скільки завгодно, а саме стало нові,
індивідуально відмінні одна від одної, як однакові окремості і як таю, 
що вони, якщо досвід плинув би далі, можливо, дійсно могли би бути 
даними нам. Кожному поняттю належить такий нескінченний обсяг 
чисто можливих окремостей, чисто можливих предметів цього понят
тя. Якщо я вигадую речі, то в них, як у чистих можливостях, я схоплюю 
поняття речі. Те саме поняття я можу віднайти в дійсних речах, точніше 
кажучи, в речах, які я на підставі дійсного досвіду вважаю дійсними. 
Вони дані в переході від фантазії до дійсного досвіду як здійснювальні 
уособлення того ж самого загального, яке у фантазії в уппедіних мож
ливостях є не актуально, а лише квазі-здійсненим.

Можливість утворення предметностей загальності, «понять» сягає 
настільки далеко, наскільки можливі асоціаційні аналізи однаковості. 
На це спирається універсальність продуктивності утворення понять; 
усе, що в будь-який спосіб предметно конституйовано в дійсності або 
можливості, як предмет дійсного досвіду або як предмет фантазії, може 
поставати як термін у зв’язках порівняння і бути схопленим через ді
яльність ейдетичної ідентифікації та підпорядкування загальному.

Поняття в його ідентичності слід розуміти як щось предметне, яке 
має чисто ідеальне буття, буття, яке не передбачає людного дійсного іс
нування відповідних окремостей; воно є тим, чим воно є, навіть якщо 
відповідні окремості були б тільки чистими можливостями, проте, з 
другого боку, в рамках досвідчуваної дійсності воно також може бути 
Здійсненим поняттям дійсних окремостей. І якщо існують дійсні окре-
мосп, то для цих дійсних так само разом з ними можуть сприйматися 
інші однакові. Чисте буття загального і буття чистих можливостей, які 
є його частиною і які мають бути такими, що їх можна конструювати
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як засади і як ідеально нескінченний обсяг засад чистої абстракції для 
загального, є корелятивними.

Звичайно, поняття як чисті поняття можуть від самого початку ви
никати без жодного зв’язку з дійсністю, а саме через порівняння мож
ливостей фантазії. При цьому зрозуміло, що кожна отримана в такий 
спосіб дійсна однаковість даних як сущих можливостей (сущих не в 
сенсі дійсності досвіду, а саме як можливість) інтенційно містить мож
ливу однаковість можливих дійсностей і можливе загальне, можливою 
частиною якого вони є. З другого боку, поняття, якщо вони первинно
були утворені на підставі досвіду як дійсні загальності, завжди можна 
схопити як чисті поняття.

Попри всі платонічні звороти, якими ми описували відношення
ідеальності загального до окремого, ми не розуміли н так, наче при цьо
му йшлося про позбавлене будь-якого зв’язку до всього суб’єктивного 
у-собі-бутгя. Згідно зі своєю сутністю, воно як усі предметності розу
му, радше вказує на корелятивно належні йому процеси продуктивної 
спонтанності, в якій воно первинно дане. Відповідно до власної сут
ності буття загального на різних своїх ступенях є конституйованим у 
цих процесах буттям.

Згідно з тим, що ми спиралися на досвід і на ґрунтовані на ньому 
порівняння й утворення понять, ми дотепер ще не могли мати справу 
з чистими загальностями. Ми описали лише утворення емпіричних за
гальностей. Усі поняття природного життя, не зашкоджуючи власній 
ідентичності, тягнуть за собою співпокладання емпіричної сфери, в 
якій вони мають місця свого можливого здійснення в окремому. Якщо 
ми говоримо про тварин, рослини, міста, будинки тощо, то ми від са
мого початку маємо на увазі речі світу, а саме світу нашого дійсного, 
фактичного досвіду (а не просто можливого світу); відповідно до цього 
ми маємо на увазі ці поняття як дійсні загальності, тобто пов’язані з 
цим світом. Обсяг кожного з цих понять хоча і є нескінченним, але він 
є дійсним обсягом, обсягом дійсних і реально можливих речей у цьому 
світі. Ці реальні можливості, які належать до обсягу емпіричних по
нять, не слід плутати з чистими можливостями, з якими пов’язані чисті 
загальності. Про це йтиметься згодом.
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§ 83. Емпірично-типові загальності 
та їх пасивне передконституювання

а) Утворення емпіричних понять
■ • «««із типіки природної апперцепції досвіду 

Спочатку слід зробити ще деякі важливі розрізнення в царині ем
піричних загальностей; насамперед слід ще точніше уявити шлях, який 
веде від пасивно передконституйованих типізацій до емпіричних понять, 
а саме до емпіричних понять не лише в сенсі понять повсякденності, а на 
вищому ступені понять емпіричних наук.

Повернімося до раніше сказаного. Фактичний світ досвіду досвід- 
чуєгься типізовано. Речі досвідчуються як дерево, кущ, тварина, змія, 
птах; або специфіковано як ялина, як липа, як бузина, як собака, як вуж, 
як ластівка, як горобець тощо. Стіл характеризований як упізнане, а втім 
нове. В індивідуально досвідченому новому спочатку є знайомим власне 
сприйняте; воно нагадує однакове (або схоже). Одначе типово схоплене 
має також горизонт можливого досвіду з відповідними прикметами зна
йомості, тобто типіку ще не досвідчених, але очікуваних прикмет: якщо 
ми бачимо собаку, то ми відразу передбачаємо його подальшу поведінку, 
його типовий спосіб їсти, грати, бігати, стрибати тощо. Ми не бачимо 
зараз його зубів, але, хоча ми ще ніколи не бачили цього собаку, ми напе
ред знаємо, як виглядатимуть його зуби -  це визначено не індивідуально, 
а саме типово, оскільки ми вже давно і часто досвідчували, що «такі» 
тварини, «собаки» мають такі «зуби» і типово такого гатунку. Спочатку 
те, що ми досвідчуємо в певному сприйнятому предметі в перебігові до
свіду, ми відразу «апперцептивно» переносимо на кожний сприйнятий 
зі схожими властивостями сприйняття предмет. Ми передбачаємо це, а 
дійсний досвід може підтвердити це або ні. Через підтвердження вміст 
певного типу збільшується, але тип також розділяється на підтипи; з дру
гого боку, кожне конкретне реальне має свої індивідуальні прикмети, але 
водночас воно має свою типову форму.

Кожна типово схоплена річ може привести нас до загального по- 
ття типу, в якому ми її схоплюємо. З другого боку, ми не мусимо бути

спрямованими на загальне в такий спосіб, ми не мусимо, незалежно
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від можливого застосування імені «собака» з його загальним значен
ням (див. вище § 80) типово схопленого собаку тематично схоплювати 
як окреме загального «собака», а можемо бути спрямованими на нього 
також як на індивідуальне; тоді пасивно передконституйований зв’язок 
із його типом, у якому він був від початку схопленим, залишається не- 
тематичним. Проте ми завжди можемо на його основі утворити загальне 
поняття «собака», уявляти інших собак, відомих з нашого досвіду; ми 
також можемо у вільному фантазуванні уявляти інших собак у відкритій 
множинності й угледіти через це загальне поняття «собака». Якщо ми на
лаштовані на досвід загального, то, від повідно до розглянутої в § 81 син
тези, кожна частина, кожен окремий момент предмета даватиме нам те, 
що слід схоплювати в загальних поняттях; тоді кожен аналіз розгортати
меться пліч-о-пліч із загальною предикацією. Так і цілісний загальний 
тип, первинно схоплене на підставі асоціаційно збудженого зв’язку од
наковості певного предмета з іншими предметами загальне також стає 
загальним, поняттям, яке містить багато підпонять. Утім, якщо предмета 
є реальними предметами, то виокремлений чуттєвий тип не вичерпує 
всього однакового, яке ми можемо знайти в подальшому досвіді й вод
ночас у встановленні істинного буття цих предметів як однакових. Чим 
більше предмети показують, якими вони є, чим більше з них потрапляє 
до споглядання, тим більше відкривається можливостей віднайти одна
ковості. Але потому виявляється також, що до вже схоплених визначень 
регулярно додаються нові визначення або що їх, відповідно до досвіду, 
слід очікувати ж  співнаявні.

До типу «собака», наприклад, належить склад типових прикмет із
відкритим горизонтом антиципації інших таких прикмет. Це означає, 
що, відповідно до «загального», кожен собака є, як будь-який інший, а 
саме так, що загальне, яке через попередні, можливо лише побіжні й 
цілком недосконалі, досвіди собак накреслене як характерне і у влас
ній тапіці вже відоме, зумовлює невизначений горизонт ще невідомих 
типових прикмет. Якщо ми просувалися би далі в досвіді спочатку до 
того чи того індивідуального собаки, то ми, зрештою, весь час знахо
дили би щось нове, притаманне не лише цьому собаці, а собакам уза
галі, визначене раніше засвоєними нами прикметами типу. Так понад 
дійсним і через дійсний досвід здобутим відповідним поняттям виникає
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презумпційна ідея, ідея загального, до якого разом із уже набутими при
кметами належить невизначено відкритий горизонт невідомих прикмет 
(поняттєвих визначень); а саме в сенсі сталої презумпції, сталої емпірич
ної певності, що те, що завдяки знайомим прикметам легітимує себе як 
собака, також стало матиме нові, дані в індуктивній емпірії і регулярно 
наявні в ретельніше досліджених собаках прикмети. Таким чином, ем
піричні поняття змінюються через подальше сприйняття нових прикмет,

♦  ♦  •  • •  «  Н  •але відповідно до емпіричної ідеї, ідеї відкритого и стало засвідчуваного
• ♦поняття, яке водночас містить правило емпіричної віри и застосовується 

до подальшого дійсного досвіду.

Ь) Суттєві та несуттєві типи. Науковий досвід веде до виявлення
суттєвих типів

Звичайно, серед уже пасивно передконститу йованих і потому 
но схоплених типових загальностей досвіду існують такі, як, наприклад, 
трава, кущ тощо, в яких до визначених спочатку прикмет не приєднується 
жодний відкрито нескінченний типовий горизонт. Це означає, що, згідно з 
досвідом, можливе припущення, буцімто завжди можна пізнати нове ти
пове, не здійснюється. Безпосередній досвід часто сортує і розрізняє речі 
за якимись очевидними відмінностями, які можуть приховувати фактично 
наявну внутрішню взаємоналежність; як, наприклад, належність тварини,
названої «китом», до класу ссавців прихована через зовнішню аналогію, 
яку юна у своєму стилі життя має з рибами, що дається взнаки навіть у 
мовному відношенні72. У таких випадках ми говоримо про несуттєві типи. 
У широкому досвід і конкретної природи індивіди дедалі більше підпоряд
ковуються сутнісним типам на різних ступенях загальності. З цим пов’язане 
наукове, емпіричне природно-історичне дослідження. В основі цього нео
дмінно лежить донаукова й цілком несуттєва типіка апперцепції природ
ного досвіду. Наукові поняття видів намагаються визначити суттєві типи 
через систематичний і методичний досвід. Наукові поняття можуть містити 
лише скінченну кількість певних прикмет, утім, із надзвичайною науковою 
ймовірністю вони тягнуть за собою також відкрито нескінченний горизонт 
співвизначених змістом цих понять, хоча спочатку невідомих прикмет типу, 
які в подальшому дослідженні можуть бути відкриті й описані. При цьому

72 Німецькою к и т- «Walfisch», від «Fisch» -  риба (примітка перекладача)
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типове стосується також каузальності, а саме каузальності «життя» тварин 
або рослин відповідних типів (видів) за певних умов життя, способу їхнього 
«розвитку», розмноження тощо, про що тут не варто говорити докладніше.

§ 84. Ступені загальності

а) Конкретна загальність як загальність повторення цілком однакових 
індивідів. Самостійні й абстрактні, субстанційні та ад’єктивні

загальності

Існують різні ступені типових загальностей, яким підпорядковуєть
ся досвідчуване. Наприклад, якщо ми зіставимо типи «ялинка» і «хвойне
дерево», яких ми дістаємося в перебігу досвіду, то друге має більший 
«обсяг», тобто є більшою загальністю. Ступінь загальності зумовлений 
рівнем однаковості членів обсягу.

Якщо ми починаємо з досвіду індивідуальних предметів, то найниж
чим загальним, на яке ми генетично первинно наштовхуємося, є те, що 
виникає через просте «повторення» самостійно досвідчуваних, цілком 
однакових індивідів. Це ми називаємо конкретним. Кожен предмет мож
на помислити знов, можна помислити другий цілком однаковий із ним 
предмет. Кожен індивід -  це індивідуально окреме конкретне, конкрет
ний індивід. Це загальне повторення однакових самостійних73 предметів 
(тобто індивідів) є найнижчою загальністю, і як загальність -  найсамо- 
стійнішою; це означає, що вона є такою, що не фундована в інших за
гальностях, тобто не передбачає їх. Так, наприклад, загальне «світлість» 
фундоване в загальному «колір», яке містить світлість; колір знов-таки 
можна помислити як оформлений колір, тобто як кольорову форму (про
сторову форму), точніше саму оформлену просторову річ, яка є цілком 
конкретним, тобто загальним, що воно як загальне є цілком самостій
ним.

Із цього випливає, що найнижчі конкретні загальності фундують
інші загальності, ті їхні абстрактні моменти, які, звичайно, у повторенні 
знову виявляють загальне, але несамостійне, а саме нижчі несамостійні 
абстрактні види. Як загальності, до обсягу яких належать первинно не

73 Щодо самостійності див. вище §§ 29, ЗО; щодо понять конкретного, абстрак
тного та ідей див. § 28 і наступні.
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самостійні окремості, що мають бути первинно ад’єктивно схопленими,
ш ш

вони самі є первинними ад’єктивними загальностями. їм ми протистав
ляємо первинно самостійні загальності як субстанційні загальності.

Ь) Загальності вищого ступеня як загальності
на підставі простої схожості

Якщо однаковість окремих членів обсягу певної загальності вже не 
є повною однаковістю, постають загальності вищих ступенів. Повну од
наковість ми розуміли як граничну схожість. При переході від схожого до 
схожого відбувається перекривання, яке, втім, не є повним перекриван
ням. Накладені схожі члени перебувають на дистанції один до одного.
Різні схожості можуть перебувати на різній дистанції, а самі дистанції 
також можна порівнювати, вони самі мають власні схожості. Схожість, 
отже, має певну градуальність і границю, повна однаковість означає від
сутність дистанції в перекриванні, тобто це перекривання того, що просто 
повторюється. Воно є основою найнижчого ступеню загальності. Сто
совно ж простої схожості, на якій грунтуються вищі ступені загальності, 
то її головними різновидами є тотальна схожість (схожість всіх окремих 
моментів схожості) й часткова схожість (схожість окремих моментів, ко
жен із яких має свою границю однаковості, а інші є несхожими)74. Залеж
но від цього постають загальності різних ступенів. Таким чином, ступені
загальності зумовлені як розміром дистанції схожості всіх схожих мо
ментів окремих членів усього обсягу схожості -  за тотальної схожості це 
всі моменти -  так і числом схожих моментів, тобто мірою наближення до 
тотальної схожості. Точніше кажучи, цілковита однаковість є границею 
тотальної схожості (а саме якщо вона досягає границі цілковитої однако
вості стосовно окремих моментів), натомість, за умов часткової схожості 
стосовно цілого ніколи не можна досягти цієї границі. Досі залишається 
просто схоже. Утім навіть тоді загальне схожості біля своїх границь при
ховує загальність однаковості, але тільки часткової, опосередкованої од
наковості, однаковості «тих і тих моментів». Отже, й у перекриванні схо
жості дасться взнаки спільне, або воно проглядає крізь нього як первинно 
спільне. Воно стає цілковито даним у процесі переходу від загального в

1 4  До поняття однаковості як границі схожості див. вище § 16; до понять «то
тальна» і «часткова схожість», а також «дистанції схожості» §§ 44,45.
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повторенні цілковито однакових членів до наступних видів, загального
• » **простої схожості, потому тотальної схожості, а потому далі до загального 

часткової схожості (однаковості), яке охоплює не суто цілковито однако
ве, або тотально схоже, а однакове (схоже) тих чи тих моментів.

Загальне простої схожості є вищого ступеня, оскільки члени його об
сягу, навіть якщо він утворений перекриванням двох схожих елементів, 
завжди вже помислені як загальне можливого повторення однакового. Це, 
отже, загальне такого ґатунку, що юно вже містить дві або більше кон
кретні загальності; далі ми переходимо до вищих видів, родів тощо. Це 
несамостійні загальності, оскільки вони походять із порівняння загальних 
елементів (спочатку елементів повторення). Таким чином, загальності 
можна порівнювати, як інші предмети, наприклад, червоне і блакитне; і в 
цій синтетичній активності конституюється загальність вищого ступеня. 
У ній юна сягає первинної самоданості як загальність, яка містить загаль
ності як частковості. Так на підставі однакових конкретностей виникає 
«конкретний вид», з конкретних видів -  «конкретний» рід. Це, звичайно, 
не має означати, що «конкретний» вид (рід) сам є чимось конкретним. 
Ми називаємо його суто «конкретним видом», щоби вказати на йото по
ходження з конкретного, оскільки існують види, які містять несамостійні 
загальності, загальні елементи повторення абстрактних моментів, напри
клад, види форм тощо. На противагу конкретним загальностям вищих сту
пенів ми називаємо їх абстрактними: абстрактними родами та видами.

Майже непотрібно наголошувати, що емпіричні типи, цей первин
ний вид загальності, спираючись на пасивне передконституювання типо
вих знайомостей, є переважно загальним, яке належить вищому ступене
ві, загальності виду та роду; адже найнижче загальне простого повторен
ня цілковито однакового є граничним випадком.

§ 85. Змістові та формальні загальності

Ще однією важливою відмінністю є відмінність між змістовими 
та формальними загальностями. Аби зрозуміти її, ми маємо пригадати 
наше розрізнення предметностей без логічно-синтаксичної форми і син
таксично оформлених предметностей розуму. Залежно від того, якого 
ґатунку є предмети, які порівнюють заради охоплення загального, поста
ють два принципово різних види загальності:
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1. Синтеза перекривання однакових елементів вочевидь може по
єднувати предмети як предмети чистого досвіду, а отже, як предмети, 
які ще не зазнали жодного синтаксичного формування. Вони дістають 
синтаксичну форму лише через цю синтезу переривання та відповідну 
абстракцію. Так виникають суто змістові І при цьому конкретні поняття, 
що, звісно, не мають імен. Адже такі мовно викарбувані поняття, як дере
во, будинок тощо вже приховують, окрім цього, різноманітні, породжені 
діяльністю судження предикати. Проте на самому початку важливо вста
новити граничний випадок. При цьому йдеться про конкретні поняття до 
будь-якої експлікації та синтаксичного додавання предикатів.

2. Утім, якщо ми потому порівняємо синтаксичні структури, то се
ред них постануть нові однаковості, а саме:

а) такі, що належать до виокремлених через експлікацію з пасивно
го досвіду змістів, які, отже, спираються на змістову спільність75. Вони 
утворюють змістові загальні поняття;

б) однаковості, які належать до спонтанно утворених синтаксичних 
форм, тобто пов’язані суто формальною спільністю. Наприклад, «чер
воне відрізняється від блакитного»; в цьому вислові разом зі змістовими 
поняттями червоного і блакитного в мовленні про відмінність і в цілій 
формі речення, формі суб’єкта, предиката й об’єкта виражені також чисті 
форми. Такі поняття, як однаковість, відмінність, єдність, множинність, 
множина, ціле, частина, предмет, властивість -  коротше, всі так звані чи-

тя і всі поняття, які можуть і мають бути виражені в роз
маїтті форм стану речей і, мовно, у формах охоплення, є чистими понят
тями форми, формальними загальностями, якщо все змістове в реченнях 
ми залишаємо невизначеним.

сто логічні

75 Про відмінність змістових і формальних спільностей див. вище § 62.
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Розділ II

УТВОРЕННЯ ЧИСТИХ ЗАГАЛЬНОСТЕЙ 
МЕТОДОМ УБАЧАННЯ СУТНОСТЕЙ

§ 86. Випадковість емпіричних загальностей
і апріорна необхідність

Емпіричні загальності, як ми кажемо, мають обсяг дійсних і мож
ливих елементів. Утворені спочатку на підставі повторення однакових, а 
потому просто схожих, даних у фактичному досвіді предметів вони ма
ють не лише цей обмежений, так би мовити, вирахуваний обсяг дійсних 
елементів, з яких вони первинно складаються; натомість зазвичай вони
мають горизонт, який презумптивно вказує на подальший досвід елемен
тів, які можна здобути у вільній довільності розгортання цього горизонту 
буття. Ми можемо помислити, якщо йдеться про реальності переддано- 
го нескінченного світу, довільну кількість можливо даних елементів, що 
вони як реальна можливість охоплюють цю емпіричну загальність. Тому 
обсяг -  це нескінченно відкрита, випадкова єдність емпірично утворених 
видів і вищого роду. Це означає, що випадково даний елемент був почат
ком утворення поняття, яке веде через так само випадкові однаковості і 
схожості -  випадково, оскільки перший член порівняння був випадково 
даним у фактичному досвіді.

Протилежним цій випадковості поняттям є апріорна необхідність. 
Слід буде показати, як на противагу цим емпіричним поняттям утворю
ються чисті поняття, утворення яких, отже, не залежить від випадковос
ті фактично даного першого члена та його емпіричного горизонту і які 
охоплюють відкритий обсяг не у простій послідовності, а заздалегідь: а 
priori. Це охоплення заздалегідь означає, що вони мають бути здатними 
приписувати правила всім емпіричним елементам. У разі емпіричних по
нять нескінченність обсягу означає лише те, що я можу помислити до
вільну кількість однакових елементів без дійсної очевидності того, що 
розгортання дійсного досвіду не може скасувати це презумптивно покла
дене, що це розгортання не може колись фактично досягти границі. У
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разі ж чистих понять, натомість, ця нескінченність фактично можливого 
розгортання дана очевидно, а саме тому, що вони до будь-якого досвіду
приписують правила його подальшого перебігу й у такий спосіб виклю
чають спростування і скасування. Ця ідея апріорної загальності та необ
хідності стане ще чіткішою в нашому розгляді.

§ 87. Метод убачання сутностей

а) Вільна фантазія як засада вбачання сутностей

Зі сказаного вже стало зрозумілим, що для утворення чистих понять 
або понять сутності недостатньо емпіричного порівняння, натомість, за
гальне, що спершу постає в емпірично даному, насамперед має бути звіль
нене спеціальними засобами від характеру випадковості. Спробуємо зрозу
міти цю дію. Вона є перетворенням пережитої в досвіді або сфантазованої 
предметності на довільний екземпляр, який водночас дістає характер ке
рівного «зразка», первинного члена д ля утворення відкрито нескінченно
го розмаїття варіантів, тобто на варіацію. Іншими словами, ми керуємося 
фактом як зразком для його перетворень. При цьому стало мусять поста
вати нові схожі образи як відбитки, як образи фантазії, які є конкретними 
схожостями праобразу. Так ми продукуємо довільні варіанти, й усі вони, як 
і сам процес варіації, постають у «довільному» модусі переживання. По
тому виявляється, що крізь це розмаїття відбитків проходить єдність, що в 
таких вільних варіаціях праобразу, наприклад речі, з необхідністю зберіга
ється певний інваріант як необхідна загальна форма, без якої щось схоже 
на цю річ як екземпляр цього виду взагалі не можна було би помислити. У 
здійсненні довільної варіації, коли нам байдужа відмінність варіантів, вона 
постає як абсолютно ідентичний вміст, як інваріантне Що, згідно з яким 
можна помислити всі варіанти: як загальна сутність. Ми мажемо спряму
вати погляд на це як на необхідно інваріантне, що встановлює границі для 
будь-якої довільної варіації того самого праобразу. Воно постає як те, без 
чого предмет цього виду не можна помислити, тобто як те, без чого його 
як такий не можна наочно сфантазувати. Ця загальна сутність -  це Еіскй, 
і8єа у Платановому сенсі, але схоплена чисто без будь-яких метафізичних 
інтерпретацій, тобто саме так, як вона інтуїтивно безпосередньо дана нам 
на цьому шляху вбачання ідей. При цьому ми починали з об’єкта досвіду.
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Звичайно, цьому так само може слугувати проста фантазія або предмет, на
очно сфантазований у ній.

Наприклад, якщо ми починаємо зі звуку, чуємо ми його насправді 
або «фантазуємо», ми здобуваємо схоплений у зміні «довільних» варі
антів ейдос звуку як необхідне загальне. Якщо ми почнемо з іншого фе

♦ иномену звуку як довільно вартованого, то в цьому новому «екземплярі»
ми не схопимо іншого еидосу звука, натомість, у порівнянні нового и ста
рого ми угледимо, що він є тим самим, що всі варіанти належать до тієї
самої варіації, і що варіанти і тут, і там так само є довільними втіленнями 
одного ейдоса. Очевидно також, що нові варіації також можуть мати до
вільний характер і що у формі цієї довільності «стало» має поставати той 
самий ейдос: та сама сутність «звук узагалі».

Ь) Довільність процесу створення варіантів

Те, що ейдос пов’язаний із довільно продукованим розмаїттям ва
ріантів, які перекривають один одного, з відкритою нескінченністю, не 
означає, що потрібне дійсне розгортання у нескінченність, дійсне про
дукування всіх варантів -  наче лише тоді ми могли би бути певні, що 
схоплений потому ейдос справді відповідає всім можливостям. Це рад
ше залежить від того, що варіація як процес утворення варіантів сама є
довільною, що у свідомості має здійснюватися процес довільного утво
рення варіантів. Тоді, навіть якщо ми зупиняємося, ми не маємо на увазі 
фактичного розмаїття наочних, окремих варіантів, які переходять один 
до одного, як фактичну низку якось презентованих і довільно залучених, 
або від початку фіктивно утворених предметів. Натомість, як будь-який

4 *

елемент має характер довільного екземпляра, так і розмаїття варіації за
вжди є довільною: байдуже, що до неї додалося, байдуже, що я в усві
домленні «я можу так робити далі» ще схоплю. До кожної можливості

•••варіації суттєво належить це дивовижне та надзвичайно важливе усві
домлення «і так далі як завгодно». Саме через це дано те, що ми назива

4 »ємо «відкрито нескінченним» розмаїттям; вочевидь воно є тим самим і 
коли ми крокуємо уперед, утворюючи щось або залучаючи те, що пасує, 
тобто збільшуючи низку дійсних споглядань, і коли ми, як раніше, зупи
няємося.
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с) Утримання-у-схопленні всього розмаїття варіації як засада вбачання
сутності

На цьому розмаїтті (або на фундаменті самошнститутивного відкри
того процесу варіації з варіантами, які дійсно постають у спогляданні) як 
вищий ступінь грунтується властиве вбачання загального як ейдосу. Цьо
му передує сталий перехід від першого екземпляра, який скеровує і який 
ми називаємо прообразом, до нових образів. Це може відбуватися завдяки 
безцільній асоціації та пасивній фантазії й довільному залученню їх як 
екземплярів, або ми можемо здобувати їх через чисту активність власної 
фантазійної вигадки на підставі нашого первинного прообразу. За цього 
переходу від образу до образу, від схожого до схожого всі довільні елемен
ти в перебігу свого поставання перекривають один одного й суто пасивно 
утворюють єдність, у якій вони всі постають як зміни один одного, а на
далі -  як довільна послідовність елементів, у яких те саме загальне втілю
ється як ейдос. Лише в перебігу цього перекривання постає те саме, що 
можна угледіти. Це означає, що воно як таке пасивно передконституйо- 
ване, а вбачання ейдосу полягає в активному споглядальному охопленні 
передконституйованого в такий спосіб -  так само, як у будь-якому консти
туюванні предметностей розуму, а особливо загальних пердметностей.

Передумовою цього, звичайно, є те, що розмаїття усвідомлюється як 
таї«, як множинність і ніколи цілком не вислизає зі охоплення. Інакше ми 
не дістанемо ейдос як ідеально ідентичне, яке є лише як еу є л і лоХХш у. 
Якщо ми, наприклад, перетворюємо у фантазії річ або фігуру на довіль
но нову фігуру, то ми завжди маємо нове і завжди щось одне: останнє 
сфантазоване. Лише якщо ми утримуємо у охопленні те, що сфантазува
ли раніше як розмаїття у відкритому процесі, і лише якщо ми дивимося 
на конгруентне й суто ідентичне, ми здобуваємо ейдос. Звичайно, нам 
непотрібно активно здійснювати перекривання, оскільки в перебігу по
слідовності та утриманні у охопленні воно саме постає суто пасивно.

<1) Зв’язок убачання сутностей із досвідом окремого.
Помилка вчення про абстракцію

Своєрідність убачання сутностей на підставі варіації стає ще чіткі
шою, якщо порівняти його з досвідом споглядання окремих предмеггнос-
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гей. На противагу особливій свободі варіації кожний досвід окремого є чіт
ко обмеженим. Це означає, що коли ми на підставі пасивної передцаності
рецептивно щось окреме, звертаючись до нього в цьому охо
пленні, сприймаючи його як таке, що існує, ми, так би мовити, спираємося 
на цю апперцепцію. Вона накреслює горизонти для подальших можливих 
досвідів на підставі, що виникає через цей перший крок. Усе, що ми до- 
свідчуватимемо надалі має бути узгодженим із нею, якщо це має бути для 
нас предметом; інакше воно позначається як ніщо, рецептивно не сприй
мається як дійсність: на підставі єдності досвіду, як уже було накреслено
щодо кожного окремого предмета досвіду, має панувати узгодженість, а 
будь-яка суперечність мусить бути виключена або скасована. Будь-який 
досвід у строгому сенсі, який передбачає активність щонайменше найниж
чого рівня, означає, отже, «перебування на грунті досвіду».

Те саме стосується фантазії, поки ми зв’язуємо окремі фантами в єд
ності одної фантазії. Тут усе сказане про дійсний досвід повторюється в мо
дусі «квазі». Ми маємо квазі-світяк цілісний світ фантазії. Він є «ґрунтом», 
на який ми можемо спиратися в перебігу цілісної фантазії. Єдина відмін
ність полягає в тому, що це залежить цілком від нас, наскільки простягасть- 
ся ця єдність; ми можемо довільно поширювати цей світ, єдності ж дійсно
го світу, натомість, через його передданість покладені чіткі границі76.

Специфічна свобода вбачання сутностей стає зрозумілою на тлі цієї 
обмеженості досвіду чогось окремого: у вільному створенні розмаїття
варіації, у переході від варіації до варіації ми не так зв язані умовами 
узгодженості, як у розгортанні досвіду від одного окремого предмета до 
іншого на підставі єдності досвіду. Якщо ми, наприклад, уяшгяємо окре
мий будинок, який зараз пофарбований у жовтий колір, то ми так само 
можемо уявити, що він міг би бути пофарбованим у блакитний колір або 
він міг би бути вкритий не черепицею, а шифером, або замість цієї форми 
мати іншу. Будинок може замість уявлених ознак мати інші, не узгоджені 
з ними ознаки. Його можна помислити і як а, і як не-а, але, звичайно, 
якщо як а, то водночас не як не-а. Він не може бути водночас і тим, і тим, 
він не може водночас дійсно бути обома, але в кожний момент замість а 
він може бути не-а. Отже, ми мислимо щось ідентичне, яке може зміню
вати протилежні визначення. Хоча «наочним» у здійсненні цієї очевид-

76 До всього цього див. вище у § 40 докладні пояснення.
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ноет є існування предмета, пов язане з тим чи тим предметним пред-
• •икатом і з вимогою виключення їхньої одночасності; очевидно наявний 

ідентичний субстрат узгоджених ознак, просте покладання якого немож
ливе, а можливе його модифіковане покладання: якщо це ідентичне існує 
визначеним як а, то йому належить а ’ в заперечній формі не-а, і навпаки. 
Ідентичний субстрат -  це, звісно, не індивід як такий. Перетворення -  це

* *

перетворення індивіда на несумісний із ним у співіснуванні іншим інди
від. Індивід є тим, що існує (або може існувати). Утім те, що вбачають як 
єдність суперечності, є не індивідом, а конкретною двоїстою єдністю ін
дивідів, які взаємно знімають і співіснувально виключають один одного. 
Це властиве усвідомлення зі своїм конкретним змістом, корелятом якого 
є конкретна єдність суперечності, несумісності. Ця дивна двоїста єдність 
лежить в основі вбачання сутностей.

Старе вчення про абстракцію, яке стверджує, що загальне можна 
сконституювати лише через абстракцію на підставі окремих індивіду
альних споглядань, є, отже, почасти незрозумілим, почасти неправиль
ним. Наприклад, якщо я утворюю загальне гя «дерево» на підставі 
споглядань окремих індивідуальних дерев -  а саме мислю його як чисте 
дерево -  то дерево, яке постає переді мною в такий спосіб, покладене не 
як певне індивідуальне дерево. Натомість, я уявляю його в такий спо
сіб, що воно є тим самим і у сприйнятті, й у вільній фантазії, що його 
існування не покладається і навіть не проблематизуегься і воно взагалі 
не утримується як індивід. Щось окреме, яке лежить в основі вбачання 
сутностей, не є у властивому сенсі побаченим індивідом як таким. Дивна 
єдність, яка лежить в основі цього, -  це радше «індивід» у зміні «несут
тєвих» конститутивних моментів (які постають як додаткові моменти по
руч зі схопленими як ідентичні суттєвими моментами).

е) Конгруентність і відмінність у перекривальному
накладанні розмаїть варіації

Зі сказаного випливає, що з конгруентністю перекривання розма
їть варіації, з другого боку, пов’язана відмінність. Якщо ми, наприклад, 
переходимо від червоного кольору до низки інших довільних червоних 
кольорів -  бачимо ми їх дійсно, або фантазуємо, то у зміні (^довільних» 
варіантів ми здобуваємо конгруентний ейдос червоного як необхідне
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спільне, натомість, різні розміри у перекриванні є не конгруентними, а 
відмінними.

Таким чином, ідею відмінності можна зрозуміти лише в її перепле
тенні з ідеєю ідентично спільного як ейдосу. Відмінність -  це те, що в на
кладанні розмаїть не можна звести до єдності конгруентності, яка постає 
при цьому, що, отже, не унаочнює ейдос. Те, що не постає єдність кон
груентності, означає, що відмінності відрізняються одна від одної. На
приклад, колір є ідентичним, але одного разу він має такі, а іншого -  інші 
розмір і форму. У накладанні вони суперечать одне одному й витискають 
одне одного.

Утім, з другого боку, зрозуміло, що суперечити одне одному не може 
те, що не має нічого спільного. І не лише тому, що тут передумовою є 
ідентичний колір, навіть однокольорові коло та багатокутник не могли б
суперечити одне одному, якщо обидва не були би протяжними фігурами. 
Таким чином, кожна відмінність у накладанні на інші суперечні її від
мінності вказує необхідність убачання загального (у цьому разі форми),

*♦як загальне суперечливої єдності накладених одна на одну відмінностей. 
Це дуже важливо для вчення про ступеневу побудову ідей аж до найви- 
щих регіонів.

Огляньмо стисло три головні кроки, що належать до процесу ідеа-
•• «

ції:

1. Продуктивний перегляд розмаїття варіацій.
2. Поєднальне пов’язування в поступальному перекриванні.
3. Активне вбачальне ідентифікування конгруентного на противагу 

відмінностям.

ї) Варіація і зміна

Ще одне потребує прояснення. Ми говоримо про варіацію та варіан
ти, а не про зміну та її фази. Насправді ці 
суттєво відрізняються одне від одного. 

Зміна -

гя, попри певним зв язок,

- це завжди зміна чогось реального, кажучи цілком загально, 
сущого в часі, того, що триває й у триванні зберігається. Кожне реальне є 
змінним й або змінюється, або ні. Незмінність-це лише граничний випа
док зміни. Змінюватися -  означає стало бути або ставати іншим, а проте 
залишатися тим самим, індивідуально тим самим у сталому перетворен-

279



ні на інше: прикладом цього є зміна певної фарби, її збліднення. Реальне 
змінюється як це індивідуальне реальне, воно змінює свій стан, але в цій 
зміні стану воно зберігає свою індивідуальну ідентичність. Незмінність, 
натомість, означає бути тим самим у триванні, але при цьому стало за
лишатися однаковим у кожній фазі тривання. У зміні буття в кожній фазі 
тривання є іншим буттям або стає іншим, тобто хоча індивідуальне зали
шається тим самим, але водночас воно не залишається одноковим.

Погляд на фази тривання реального й на те, що має ці фази, дає нам 
розмаїття презентацій того самого: те саме тепер, те саме тоді тощо, і за
лежно від умов -  від фази до фази те саме як однакове або неоднакове. 
Проте через зміну погляду на те, що триває, що презентується в цих фа
зах, «відтінюється» в часі як те саме, ми досвідчуємо єдність, ідентичне, 
яке змінюється або не змінюється, яке зберігається і триває далі в пото
ці розмаїття презентацій. Ця єдність -  це не щось на кшталт загального 
окремих часових фаз, як вони не є варіантами. Вона саме і є індивідом, 
який триває і, триваючи, змінюється або залишається однаковим. За усіх 
змін індивід залишається ідентично тим самим. Натомість, варіація спи
рається саме на те, що ми скасовуємо ідентичність індивіда й вигадуємо 
з нього інше можливе індивідуальне.

З другого боку, зміну індивідуального також характеризує те, що її 
фази можна також (хоча й у зміненому погляді) розглядати як варіанти. 
Тоді виявляється, що неможлива жодна зміна, в якій усі фази зміни не 
були би взаємопов’язаними відповідно до роду. Колір може перетворити
ся лише на колір, а не на звук. Із цього випливає, що кожна можлива змі
на відбувається всередині вищого роду, межі якого вона ніколи не може 
перетнути.

§ 88. Сенс «убачання» загальностей

Ми говоримо про «вбачання» сутностей і взагалі про вбачання за
гальностей. Утім це потребує виправдання. Ми вживаємо тут вираз „уба
чання» в доволі широкому сенсі, який означає самодосвідчування, вба
чання самих речей і на підставі цього -  охоплення схожості, а потому 
здійснення того духовного зсуву, в якому спільне, червоне, фігура тощо 
«самі» постають у вбачальному охопленні. При цьому, звісно, йдеться не 
про чуттєве бачення. Загальне червоне не можна бачити; утім не можна
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уникнути розширення сенсу Ьачення, яке недарма є звичним у загально
му слововжитку. В цьому дасться взнаки, що спільне й загальне для до
вільно багатьох окремо побачених екземплярів саме може бути засвоєним 
безпосередньо цілком аналогічно з індивідуально окремим у чуттєвому 
сприйнятті, але, звісно, у складному вбачанні активно порівняльного на
кладання конгруентності. Це стосується будь-якого вбачального охоплен
ня спільностей і загальностей, але тільки тоді, коли має бути угледений 
чистий ейдос як апріорі, це вбачання має свій особливий методичний 
образ -  а саме описану, виявлену у варіації байдужість щодо дійсності, 
через яку постале як дійсність набуває характеру довільного екземпляра,
довільного першого члена низки варіацій.

§ 89. Необхідність виразного виключення покладання буття
заради отримання чистої загальності

Може здатися, що ми в нашому описі вбачання сутностей занадто 
ускладнюємо наше завдання й без користі оперуємо розмаїттям варіації, 
на фундаментальності якої ми наполягаємо, а також своєрідно пов’язаної 
з нею функцією фантазії. Проте було би достатньо сказати, що будь-яке 
червоне тут і червоне там, будь-яка переддана множинність червоних 
предметів досвіду або іншого уявлення дає можливість угледіти ейдос 
червоного. Тепер слід описати перегляд накладального перекривання й 
убачання загального. При цьому слід зазначити, що «довільність» -  це не 
просто слово або побічна риса нашого поводження, натомість, вона на
лежить до основного характеру самого акту вбачання ідей.

Одначе, якщо здається, що певна множина схожих предметів є до
статньою, щоби через порівняльне перекривання здобути загальне, слід 
ще раз наголосити: ми здобуваємо для цього червоного тут і того черво
ного там ідентичне і загальне для обох, але тільки як загальне саме для 
цього й того червоного. Ми не отримуємо взагалі чистого червоного як 
ейдосу. Звичайно, ми можемо, залучивши третє червоне або багато чер
воних, пізнати, що загальне для двох є тим самим, що й загальне для ба
гатьох. Проте так ми завжди здобуваємо лише спільності та загальності 
стосовно емпіричного обсягу; це не дає ще очевидність можливості про
довження in infinitum. Утім, оскільки ми кажемо, що кожний новий до
вільно залучений однаковий екземпляр має дати те саме, і знову кажемо,

281



що еидос червоного є одним для нескінченності можливих екземплярів, 
які належать до цього й будь-якого іншого червоного, ми потребуємо як 
тло нескінченну варіацію в нашому сенсі. Вона дає нам те, що належить 
до ейдосу як невід’ємний корелят, так званий обсяг ейдосу, «чисто по
няттєвої сутності» як нескінченність можливих елементів, які належать 
до нього, які є його «деталізаціями» і, мовою Платана, беруть у ньому 
участь: кожен мислимий екземпляр узагалі пов’язаний із сутністю, бере 
участь у ній і в її сутнісному моменті. Нижче ми пояснимо, як чистій за
гальності як обсяг корелятивно відповідають усі належні до цього окремі 
елементи.

Спершу слід ще вказати на те, що цілком вільної варіації також недо
статньо, щоб отримати дійсно чисте загальне. Навіть отримане через варі
ацію загальне ще не є у властивому сенсі чистим, вільним від будь-якого 
покладання дійсності. Якщо через варіацію навіть і виключено зв’язок із
випадковим першим екземпляром, який дійсно існує, то все-таки загаль
не може мати ще один зв’язок із дійсністю, а саме в такий спосіб: для чи
стого ейдосу фактична дійсність варійованого окремого випадку є цілком 
іррелевантною. Це слід сприймати буквально. Дійсність слід розглядати 
як можливість серед інших можливостей, тобто як довільних сфантазо- 
ваних можливостей. Це відбувається лише тоді, коли переддана дійсність 
насправді ретельно виключається. Якщо ми варіюємо вільно, але потай 
дотримуємося того, що, наприклад, у світі мають бути різні звуки, звуки, 
які чують або можуть почути люди на Землі, то, хоча ми й маємо тоді сут- 
нісну загальність як ейдос, але ми пов’язані з нашим фактичним світом і 
з цим універсальним фактом. Цей утаємничений і непомітний зв’язок має 
зрозумілі підстави.

У природному розвитку універсального, завжди цілісного досвіду 
нам дістається досвідчуваний світ як стала універсальна підстава буття 
і як універсальне поле будь-якої нашої діяльності. Світ є нашою найстій- 
кішою універсальною звичкою і залишається актуально чинним для нас, 
хоч би який інтерес ми мали; як усі інтереси, ейдетичне пізнання також 
пов’язане з ним. У кожній грі фантазії з довільно можливими елемента
ми, які об’єднує емпірично здобуте поняття, а отже, в кожній варіації у 
фантазії з інтенцією угледіти ідеї, світ є співпокладеним; кожен факт і ко
жен ейдос залишається пов’язаним із фактичним світом, належать цьому
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світові. Ми не помічаємо цього і не схоплюємо у поняттях природної на
станови саме через універсальність прихованого світопокладання і при- 
кутості до буття.

Лише коли ми усвідомлюємо цю прикутість, свідомо виключаємо її і 
тим самим також звільняємо найширший горизонт довкілля варіантів від 
будь-якої прикутості, будь-якої чинності досвіду, ми утворюємо доконану 
чистоту. Тоді ми опиняємося, так би мовити, у світі чистої фантазії, світі 
абсолютно чистої можливості. Кожна така можливість може стати цен
тральним членом для можливих чистих варіацій у модусі довільності. З 
кожної випливає абсолютно чистий ейдос, але з кожної іншої лише тоді, 
коли низки варіацій одної та іншої об’єднуються в описаний спосіб. Так 
для кольорів і звуків постають різні ейдоси, вони є різнорідними, а саме 
стосовно чисто побаченого в них.

Чистий ейдос, загальність сутності -  це, наприклад, вид «червоне» 
або рід «шлір»; однак лише якщо вони схоплені як чисті загальності, 
тобто без жодної передумови будь-якого фактичного буття, будь-якого 
фактичного червоного або будь-якої фактичної кольорової дійсності. Це 
також сенс геометричних висловів; наприклад, якщо ми позначаємо коло 
як зріз кулі певного ґатунку, тобто ейдетично схоплюємо його в убачанні, 
то при цьому нам не йдеться про дійсну площину як площину фактичної 
природної реальності. Відповідно до цього такі чисто ейдетичні загальні 
судження, як геометричні або судження про ідеально можливі кольори, 
звуки тощо у своїй загальності не пов’язані із жодною дійсністю. У геоме
трії йдеться про мислимі фігури, в ейдетичному вченні -  про кольори про 
мислимі кольори, які створюють обсяг чисто впледених загальностей.

Такими первинно створеними поняттями оперує також уся матема
тика, вона створює своєї безпосередні сутнісні закони (аксіоми) як «необ
хідні й у строгому сенсі загальні» істини, «з яких не може бути жодного 
винятку» (Кант). Вона вбачає їх як загальні відношення сутносгей, які 
можна утворити й очевидно пізнати в абсолютній ідентичності для всіх
мислимих деталізацій її чистих понять -  для чітко окреслених розмаїть 
варіацій або апріорних обсягів. Із них вона завдяки дедуктивній інтуїції 
(апріорній «очевидності» необхідного наслідку) утворює свої теорії і ви-

• ♦сноалені «теореми», які знов-таки можна угледіти як ідеальні ідентичнос
ті в довільному повторенні створення.
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§ 90. Чиста загальність і апріорна необхідність77

Звернімося тепер до вже порушених вище проблем обсягу загально
стей і до щільно з цим пов’язаних проблем зв’язків чистої можливості й 
емпірично-фактичної дійсності.

Відповідно до її методологічного походження з вільної варіації та 
послідовного виключення всіх покладань дійсного буття, чиста загаль
ність, звичайно, не може маги обсягу фактів, емпіричних дійсностей, 
які обмежують її, вона може маги лише обсяг чистих можливостей. Із 
другого боку, ейдетичну загальність завжди слід пов’язувати з дійсністю, 
що відбувається. Кожен колір, що постає в дійсності, водночас є можли
вим у чистому сенсі: кожен можна розглядати як екземпляр і варіювати. 
Так, будь-яку дійсність ми можемо перетворити на чисту можливість, на 
царину довільності. Одначе тоді виявляється, що довільність також має 
своєрідні межі. Те, що можна варіювати в фантазійній довільності (на
віть якщо воно позбавлене зв’язку й не узгоджується з фантазуванням 
можливої реальності), має необхідну структуру, ейдос, а заразом закони 
необхідності, які визначають, яким необхідно має бути предмет, щоби 
він міг бути предметом цього виду. Тоді ця необхідність стосується всьо
го фактичного: ми можемо побачити, що все, що невід’ємно належить 
до чистого ейдосу кольору, наприклад, момент яскравості також має на
лежати до кожного фактичного кольору.

Загальні істини, в яких ми просто викладаємо те, що належить до 
чистих сутнісних загальностей, передують усім питанням про факти та 
їхні фактичні істини. Тому сутнісні істини називаються апріорними, тоб
то такими, що за своєю значливістю передують будь-якій фактичності, 
всім досвідним встановленням. Кожна дана в досвіді дійсність, про яку 
судять на підставі досвіду, підпорядкована, згідно з правилами таких су
джень, безумовній нормі: ця дійсність насамперед має відповідати апрі
орним «умовам можливого досвіду» та можливому «досвідному мислен
ню», тобто умовам її чистої можливості, можливості уявити і покласти її 
як предметність однозначно ідентичного сенсу.

Такі апріорні умови висловлює про природу (дійсність фізичного 
досвіду) математика природи в усіх своїх твердженнях. Вона висловлює

77 Див. до цього також «Ідеї», § 6.
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їх «а priori», тобто взагалі не займаючись природою як фактами. Зв’язок 
із фактами є справою a priori завжди можливого й у цій можливості оче
видно зрозумілого застосування. І тепер ми можемо сказати взагалі: оці
нювати дійсність за законами її чистої можливості або за «сутнісними» 
апріорними законами -  це універсальне завжди необхідне завдання, яке 

стосуватися будь-якої дійсності. Те, що можна легко показати на 
прикладі математичного мислення та математичного природознавства, 
взагалі стосується кожної сфери предметів. Кожній належить можливе 
апріорне мислення, а також апріорна наука й така сама прикладна функ-

• ••ці я цієї науки -  якщо ми всюди надаємо поняттю «апріорі» той самим 
здоровий і єдино значливий сенс. Не існує жодної найменшої підстави 
розглядати методику апріорного мислення, загальні сутнісні риси якого 
ми виявили на прикладі математичного мислення, тільки як властивість 
математичної царини78. Адже припущення такого обмеження з огляду на 
загальні сутнісні зв’язки дійсності й можливості, досвіду і чистої фан
тазії було б насправді безглуздим. Від кожної конкретної дійсності та її 
окремих рис, які в ній дійсно досвідчуються або можуть бути досвідче
ними, відкрито шлях до царини ідеальної або чистої можливості і через 
це -  до апріорного мислення. І взагалі метод формотворення як окремих 
чистих можливостей, так і нескінченних «обсягів» цих можливостей, що 
переходять одна в одну в варіаційному перетворенні, завжди той самий,
а також, звичайно, и первинно інтуїтивне створення відповідних супле
них загальностей, «ідей» (сутностей, чистих понять) і сутнісних законів.

§ 91. Обсяг чистих загальностей

а) Загальність обсягу чистого поняття не передбачає жодної
диференціації окремих елементів

Чисті загальності мають обсяг чистих можливостей; з другого боку, 
вони також пов’язані з емпіричною дійсністю, оскільки вони «припису
ють правила» всьому дійсному. Утім це не слід розуміти так, ніби разом зі

7® При цьому, звичайно, слід наголосити, що метод математичного сутнісно- 
го мислення як метод ідеалізації у важливих пунктах відрізняється від убачання сут
ностей, пов’язаного з іншими царинами пливкої типіки, що її не можна точно схопи
ти, а отже, ця аналогія чинна лише взагалі. До цього розрізнення див. Husserl Е. Die 
Krisis.. Philosophia, том І, особливо с. 98 і наступні, а також с. 134 і наступні.
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своїм обсягом чистих можливостей вони мають обсяг дійсних елементів. 
Ця дивна обставина стає зрозумілішою через порівняння обсягу чистого 
поняття з можливим емпіричним обсягом.

До обсягу чистого поняття «людина» належать усі люди, яких я 
можу уявити, живуть вони в цьому світі чи ні, можливі вони в єдності 
цього світу чи ні, пов’язані вони з ним чи ні. У такому разі вони постають 
у фантазуванні, яке може бути позбавлено будь-якого зв’язку, і в інших 
спогляданнях як те, що можна уявити саме по собі, й експлікують «лю
дину». Те ж саме стосується часової тривалості. Обсяг ідеї «часова три
валість» охоплює все, що можна сфантазувати без жодного зв’язку або 
дійсно пережиті і такі, що можуть бути пережитими, часові тривалості 
як такі, а також усі часові тривалості в часі, тобто дійсні. Ця загальність 
обсягу «часової тривалості» не передбачає жодної індивідуації виду 
«часова тривалість», як і всі сфантазовані кольори, які належать до най
нижчого ейдетичного розрізнення кольорів, не є окремими кольорами у 
справжньому сенсі, не є індивідуаціями цього найнижчого виду.

Вид «тривалість» специфікується, якщо в різних спогляданнях, по- 
кладальних або непокладальних, зв’язаних або ні, відбувається порів
няння розміру. Одначе потому ми встановлюємо дивну річ, а саме, що у 
будь-якій фантазії та у будь-якому розширенні фантазії та світу фантазії, 
а відповідно, і в єдності досвіду, відбувається подальша диференціація, 
яка не є видовою і не виходить за межі цього світу; тому, шли ми порів
нюємо відповідні відмінності різних світів фантазії, ми не можемо ви
словлюватися щодо їхньої ідентичності або не-ідентичносгі.

Це, звісно, стосується всіх таких предметних визначень, як колір і 
подібне. Проте ми бачимо, що це стосується їх опосередковано через їхні 
часові (і також просторові) диференціації, які можливі лише в одному 
«світі». Найнижчі відмінності кольору всередині певного світу диферен
ціює та індивіапізує, зрештою, hic et nuns, тобто остання гранична від
мінність часу і простору, яка, зі свого боку, також має свої специфічні 
диференціації.

Диференціація окремих елементів відбувається лише в межах пев
ного «світу», диференціація дійсних елементів -  у дійсному світі, дифе
ренціація можливих елементів -  у можливому світі:79

79 Див. до цього §§ 38-40 і Додаток 1.
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Ь) Диференціація можлиюстей і дійсна диференціація

Зі сказаного випливає, як слід розуміти загальність обсягу чистого 
поняття. Вона охоплює чисті можливості як свої індивідуації. Ця логіко- 
понятгева індивідуація не є індивідуацією того, що можна об’єктивно 
ідентифікувати; інакше кажучи, логічна вимога індивідуації певного пред
мета, певного ідентичного субстрату для предикатів або для об’єктивних 
істин (що відповідають закону суперечності) не відбувається через дета
лізацію обсягу поняття, а зумовлена часом. Це означає, що в індивідуації 
чогось окремого ми зумовлені вимогою можливості узгодженого вказу
вання в континуальному зв’язку дійсних і можливих (пов’язаних із дій
сними) споглядань. Загальність обсягу чистого поняття не є загальністю 
(реальних) предметів у світі, не є емпіричною загальністю, загальністю в
часі.

Таким чином, для кожної сутності ми маємо розрізняти дві дифе-
• ••ренщацп:

1. Диференціація можливостей, диференціація у формі 
незв’язаних можлиюстей, даних у незв’язаному фантазуванні 
або досвіді.

2. Диференціація в межах єдності зв’язаної дійсності або квазі- 
дійсності, або, точніше, диференціація в межах можливої 
дійсності, формою якої є час. Усі такі диференціації певної 
сутності конституйовані в нескінченних можливих актах, що, 
втім, пов’язані між собою.

Сукупність вільних можливостей взагалі -  це царина незв’язаності; 
їй бракує єдності зв’язку. Проте кожна вихоплена з неї можливість водно
час позначає ідею сукупності незв’язаних можлиюстей, і цій сукупності 
необхідно відповідає певний час. Кожна таю  сукупність визначає певний 
світ. Утім два світи такого гатунку не зв’язані між собою, їхні «речі», їхні

»•місця, їхні часи не мають нічого спільного; не має сенсу запитувати, чи 
є річ із цього світу й річ із того світу тією самою або ні: тут можна за
стосовувати лише привативну не-ідентичність і до того ж усі зв’язки по
рівняння, про які йшлося в І частині.
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§ 92. Ступені чистої загальності і здобуття найвищих 
конкретних родів (регіонів) через варіацію ідей

У нашому розгляді вже постали чисті загальності, сутності цілком 
різних ступенів. Адже очевидно, що сутності, про які ми говорили, що 
вони містять необхідні закони для цілої сфери предметів, відрізняються 
від сутностей нижчих видів, наприклад, віл ейдосу червоного. Іншими 
словами, як ми змогли побудувати ступені емпіричних загальностей, під
німаючись від наинижчих загальностей до дедалі вищих, так само, зви
чайно, можна зробити з чистими загальностями. Яка ж з них є найвищою, 
у охопленні якої діяльність убачання сутностей сягає своєї кульмінації?

Потнімо з того факту, що від того ж самого екземпляру як зразка у 
вільній варіації можна прийти до доволі різних сутностей. Це так, хоча 
всі множинності варіацій, у яких первинно вбачають ейдос, зводяться до 
єдиної множинності варіацій і, певною мірою, є лише її аспектами. Адже 
зведення низки варіацій до одної може мати різні сенси. Починаючи з 
будь-якого червоного ми через низку варіацій здобуваємо ейдос червоно
го. Якщо ми почнемо з іншого екземпляру червоного, то хоча ми й діс-

• •танемо у спогляданні інше розмаїття варіацій, але відразу виявиться, що
• «це нове розмаїття належить до відкритого горизонту «ьтак-далі» першої,

*

як і та до її горизонту; ейдос є тим самим. Так само, звичайно, якщо ми 
замість будь-якого червоного варіюватимемо будь-яке зелене і прийдемо 
до едйосу зеленого. З другого боку, слід зазначити, що в певний спосіб 
різні низки варіацій, а саме ті, що дають червоне, і зі, що даюпгь зелене, 
знов-таки слід об’єднати у більш широкому розмаїтті варіацій -  в тому, яке 
дає не ейдос червоного або зеленого, а ейдос кольору взагалі. Спочатку 
ми спрямовані на те, щоби, варіюючи, приходити до вбачання червоного; 
при цьому ми маємо зберігати спрямованість на червоне, тобто за всієї до
вільності варіювання дотримуватися певного напрямку: якщо у здійсненні 
варіації' перед нами постає спільне червоне, то ми можемо відразу утри
мати його і не маги на увазі нічого, окрім червоного взагалі, тобто те, що 
у будь-якій подальшій варіації дало б це спільне ідентичне. Якщо перед 
нами постане зелене, то ми відхилимо його як не належне до цього, як 
таке, що суперечить ушеденому й надалі інтендованому червоному. Якщо 
ми, натомість, спрямуємо свій інтерес на те, що, хоча щойно відхилений
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варіант зеленого суперечить кожному варіанту червоного, але вони мають 
щось спіл ьне, тобто також певний пункт перекривання, то це нове спільне
можна схопити як еидос, яким визначає варіацію: тепер розмаїття варіацій 
стосуватимуться червоного і зеленого, а також жовтого тощо; загальне те
пер -  це колір.

Так, ми можемо від самого початку бути налаштованими варіювати 
в цілком вільний спосіб, тобто без зв’язку з якимось уже посталим загаль
ним, і шукати загальне, яке перевищує всі вгледені, а потому обмежені 
загальності, у нашому прикладі це загальне, яке перевищує загальності 
«червоне», «блакитне», «жовте» тощо, як вища загальність. При цьому 
варіація незалежно від того, як вона відбувається, просто має бути взага
лі варіацією, тобто поєднуватися із синтезою наскрізного перекривання 
наскрізного загального. Це шлях до конституювання найвищих загаль
них сутностей як вищих родів. Це загальності, які вже не можуть маги 
над собою якісь вищі загальності. З другого боку, вони водночас мають 
ту властивість, що їх як ідеальне загальне мають містити всі особливі 
загальності, які мали бути створеними в цій загальній варіації, адже ці 
особливі загальності належать до обмежених царин варіації того самого. 
Ідеї червоного, зеленого тощо, ідеально належать до ідеї кольору.

Ми також можемо сказати: ідеї, чисті загальності самі можуть функ
ціонувати як варіанти; тоді в них слід угледіти вищий ступінь загально
сті, ідею з ідей або ідею ідей; їхній обсяг утворюють ідеї і лише опосе-

• *редковано їхні ідеальні деталі.
У нашому прикладі варіація вела до вищого абстрактного роду, до 

абстрактної сутності. Такою є колір; він не є самостійним предметом, 
самостійно для себе сущим реальним. Він є протяжним, поширеним на 
певну протяжність, а протяжність сутнісно належить певному протяжно
му, наприклад плямі, однак і протяжність не є для себе, а вказує на певне 
тіло як обмежене. Так, зрештою, ми приходимо до певного предмета, а 
саме просторової речі, абстрактним моментом якої є колір. Звичайно, до
цього від певного даного кольору не веде жодна варіація. Варіація аб
страктного завжди веде лише до абстрактного.

Утім у варіації ми можемо починати з конкретного, самостійного 
предмета. Так, наприклад, ми можемо у варіації цієї ручки прийти до 
роду приладдя. Проте й це обмеження ми можемо подолати й віднайти
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•*|нові можливості варіації; ми можемо помислити ручку перетвореною на 
каміння, і тоді все ще зберігатиметься щось спільне: обидва є просторово 
протяжними, матеріальними речами. Так ми прийшли до вищого роду 
«річ», що ми його як найвищий називаємо родом конкретного регіону. 
Іншим регіоном є, наприклад, регіон «людина» як тілесно-духовна іс
тота Регіональні сутності вже не мають чогось більш загального й по
кладають кожній варіації чіткі границі, які не можна перетнути. Основне 
поняття регіону не можна у варіації перетворити на інше. Це можливо 
лише завдяки формалізації, через яку обидва поняття можна схопити у 
загальній категорії «щось узагалі». Утім це щось зовсім інше за варіацію. 
Це не перетворення у варіації визначеностей на інші, а спустошення всіх 
предметних, змістових визначеностей80.

Вищі загальності здобувають через варіацію ідей. Це означає, що 
вбачання ідей саме є аналогом простого досвіду, оскільки воно, звичай
но, є найвищим і активно продукувальним усвідомленням, у якому нова 
предметність, а саме загальність, стає самоданою. Те, що ми завдяки 
ідеації можемо здійснювати на підставі досвіду, ми можемо робиш на 
підставі будь-якого іншого усвідомлення, якщо в ньому відбувається те 
саме, тобто предметність певного ґатунку усвідомлюється в первинній

# у у * ґ *  « «самості. Це відбувається в кожній ідеацн, ушедена ідея називається упте-
деною саме тому, що її не мають на увазі завдяки порожньому символу 
або слову, а безпосередньо схоплюють (див. також § 88). Отже, на підста
ві споглядального охоплення будь-якого ґатунку ми завжди в той самий 
спосіб можемо здійснювати ідеацію.

Таким чином, ми можемо варіювати не лише речі досвіду й здобува
ти завдяки цьому поняття речей як сутнісш загальності; ми «досвідчуємо» 
також множини, які ми самостійно зібрали, реальні стани речей, внутріш
ні та зовнішні зв’язки, вбачання яких потребує пов’язувапьної діяльності 
тощо. Так ми здобуваємо чисті та загальні ідеї множин, зв’язків і будь-яких 
станів речей, утворюючи розмаїття варіацій і вбачаючи сутнісно загальне 
та необхідне саме для всіх таких предметностей на підставі споглядальної 
їхньої даносгі. Зі здобутими в такий спосіб ідеями ми можемо чиниш так 
само і т. д. Так ми здобуваємо ідеї формального регіону «предмет-узагалі». 
Цей регіон містить ідеї форм можливих предметностей.

80 До цієї відмінності генералізації від формалізації див. також: «Ідеї», § 13
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§ 93 Складності здобуття вищих родів 
на прикладі здобуття регіону «річ»

Здобути вищий конкретний рід не так просто, як це могло здатися 
після наших описів. Вільна варіація не дасть цього, якщо ми не вживемо 
заходів, щоби ю на була насправді універсальною і насправді брала до 
уваги все, що належить до повного тя конкретного регіону.

а) Метод встановлення екземпляра варіації

Якщо ми, щоби здобути регіон природної речі, починаємо з екземп
ляру речі фактичної дійсності або чисто можливої речі вільної фантазії, 
щоби вільно варіювати цю річ, не можна не помічати того, що вже вста
новлення екземпляра варіації потребує складного методу.

Якщо ми починаємо з об’єкта сприйняття, то хоча він у сприй
нятті й «даний первинно», але принципово лише недоконано; він по
требує систематичного викриття предметного сенсу в поступальному 
спогляданні, ми потребуємо повного споглядання цієї речі. Проте ми 
не можемо спиратися на актуальний досвід стосовно нескінченності 
того, чим ця річ є насправді (якщо вона є), принципово, що те, що ми 
здобуваємо в єдності актуального досвіду, «однобічне» та недоконане
самодане, самодана річ має презумптивнии горизонт, а саме внутріш
ній і зовнішній горизонт. У ліпшому разі ми можемо лише перейти до 
розгортання системи диз’юнктивних можливостей цього горизонту, 
який є горизонтом заздалегідь можливого, уявити, як міг би перебіга
ти подальший досвід (якими могли би бути багато неузгоджених між 
собою способів його розгортання), як річ могла би постати і як вона в 
цьому процесі могла би здійснюватися як та ж сама, як певна єдність у 
перебігу узгодженого досвіду припасованих одне до одного явищ. Ми
опиняємося, отже, в системі можливої варіації, ми наслідуємо лінію 
можливих узгоджених досвідів та їхніх змістів, стало керуючись при 
цьому першим сприйняттям із його предметним сенсом, який встанов
лено в такий спосіб, що він з його дійсним і властиво наочним вміс
том накреслює горизонт стилю подальших наочних вмістів досвіду як 
загальна можливість визначення, яка є не довільною, а встановленою 
можливістю визначення.
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Утім про це ми дізнаємося лише через варіацію і споглядання сут- 
ностей. Без цього ми наївно переходимо від дійсного досвіду до можли-

•  Фвого; ми наївно здійснюємо те, що є зрозумілим для нас, коли йдеться 
про унаочнення, про те, якою могла б і мала би бути ця річ у перебігу 
будь-якого досвіду, що ми його мали би здійснити. Цей можливий досвід
мислимо тут як пізнавальний, як такий, що перебігає в окремих свідомих 
охопленнях та експлікаціях із відповідними окремими визначеннями 
(передпоняттєвими визначеннями). Тепер ми можемо вільно варіювати, 
спершу так, що ми зберігаємо первинні змісти сприйняття і в усвідом
ленні довільності виокремлюємо загальне стилю. Одначе потому ми мо
жемо полишити зв’язок із первинним змістом, перетворюючи первинне 
сприйняття на чисту можливість і вільно варіюючи його як довільне й
таї«, що ю но має горизонти сенсу, разом із системою можливих пере
формувань досвіду у стилі узгодженого досвіду того ж самого. Через 
звернення не до суб’єктивного акту, а до досвідчуваного як до речі, що

ФФю на стало залишається як ідентично доевідчувана зі всіма своїми еке-
шикованими властивостями, у варіації та континуальному самоперекри- 
ванні постає самісгь із її загальними визначеннями. Ця загальність є чи
стою, пов’язаною із чистими можливостями загальністю, яка стосується 
кожного можливого факту (окремого випадку) не як факту, а як такого, 
що його взагалі можна уявити як той самий і як зміну екземллярного 
факту.

Утруднення полягає в тім, що первинне екземплярне споглядання -  
перше, попереднє, остаточно закінчене, з якого ми маємо починати, -  дає 
хоча й «саму» річ, але з відкритою нескінченністю, і цю «нескінченність» 
ю на містить лише імпліцитно, а саме в переплетенні розмаїття релятив- 
ностей. Узгоджений досвід речі не означає пряму, однолінійну (відкриту)
нескінченність із континуальшстю явлень самої речі, в яких конститу
йовано в єдності стилю синтетичну єдність самоявлення, так що можна 
встановити сталу сутність як для континуальносгі явлень як цілого, так 
і для способу поставання кожної «речі» в цій континуальносгі. Те, чим є 
річ, і те, що виявляється в досвіді, пов’язане, радше, з обставинами, що 
зумовлені формами стилю нормальності й анормальності, ці форми сти
лю водночас визначають шляхи виявлення можливого унаочнення (про
дукування континуально можливого досвіду). Спокій і зміна, отже, це
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назви правил, які визначають сенс можливого руху і зміни, тобто перебіг 
можливого унаочнувального досвіду. Окрім того кожна річ має, так би 
мовити, свою власну соліпсичну сутність незалежно від усього серед
овища й належних до нього інтерреальних каузальностей. Як нормальне
ми тут чуттєво наочне (наочне в первинному сенсі) речі в її не
змінності та зміні, що виключає будь-яку каузальність, що її завжди вже 
передбачено. Як властиве саме речі спочатку дане те, що є первинно на
очним у нормальній чуттєвості (до чого належить нормальна тілесність), 
що для мене, для того, хто досвідчує, є наочним. Проте ця чуттєвість 
може стати анормальною, функції сприйняття можуть впливати анор
мально, і до того ж річ та зміст її споглядання можуть інакше постава
ти у спогляданні наявного для мене Іншого. Якщо спочатку я сприймаю 
його просто як належне самій речі, це відбувається, оскільки він, що для 
мене залишається непоміченим, розглядається звично як такий, що одна
ково постає переді мною й усіма іншими без огляду на інтерсуб’єкгивну 
анормальність. Таким чином, зв’язок із нормальною спільнотою досві
ду, в якій немає індивідів і спільнот з анормальними функціями, виникає 
лише пізніше.

Ь) Проблема здобуття повної конкретності.
Абстрактне і конкретне споглядання сутностей

Нічого не буває випадковим фактом. Натомість, коли я унаочнюю 
певну річ, релятивності і зв’язки систем досвіду з нормальністю й анор
мальністю належать до можливостей тлумачення сенсу стосовно всіх 
його визначень. Усе це впорядковано в такий спосіб, що йому відповідає

**цілковите унаочнення, яке виявляє повний стиль сутності можливої речі. 
Якщо ми мимоволі починаємо розглядати незмінні та змінні речі та під
давати їх ідеації, то спочатку ми беремо до уваги тільки нормальну тілес
ність і спільність лише з такими тілесностями. Але потому до результату 
додається невиявлена релятивність. Тільки коли всі релятивності впоряд
ковані між собою за певних правил і залучені до споглядання сутності, 
постає ідея регіональної сутності речі взагалі: відтепер у зв’язку з відкри
то нескінченною природою узагалі, або з можливим конкретним світом 
узагалі, пов’язаним зі спільнотою суб’єктів взагалі для яких він є відкри
тим світом довкілля. Тому будь-яке приховане в цьому споглядання сут-
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ностей, яке залишається в неексплікованій релятивності, не є безрезуль
татним, проте ю но є абстрактним і недоконаним стосовно сенсу його 
результату, що є дуже небезпечним. Абстрактна, хоча й чиста сутність є 
несамостійною, ю на залишає відкритими корелятивні сутності; ю на є 
назюю для несамостійних можливостей, тематична мотивація яких має 
сферу нетематичної співваріації, яка також визначає сенс, але цей сенс 
не є тематичним. До сенсу буття певної речі (як дійсно сущої) належить 
чуттєва речовість із чуттєвими властивостями в чуттєвому образі тощо, 
але у зв’язку із суб’єктами чуттєвості. Окрім того, до дійсно сущої речі

»•*

належить те, що п як ту саму може досвщчуваги «кожний» у чуттєвості, 
яка може бути «нормальною» або «анормальною». Із цим переплетено 
те, що кожне чуттєве речове зумовлене ірреальною каузальністю, яка в 
інгерсуб’єкгивності переплетена з релятивністю пов’язаних із тілом чут- 
тєюстей. Усе, що тут розглядається як об’єктивно дійсне для сутності 
певної речі, є наочним, хоча й не на нижчому ступені первинної чуттєвої

•••наочності; в ідеаци постають сутнюні загальності, які, одначе, спочатку є
♦*лише ступенями, аж поки не досягнуто остаточної конкретності, яка за

лучає до вбачання сутностей усі взаємно належні релятивності.
Стара онтологія не досягала своєї цілі саме тому, що ю на не бачила

*♦величезного завдавання систематичного здійснення онтологічної кон
кретності та не прояснила для себе метод конкретного споглядання сут
ностей та споглядання сутностей узагалі. Кожне здобуте у справжньому 
методі, нехай і однобічне, поняття сутності водночас належить до універ
сальної онтології. Будь-яка онтологічна релятивність є сутнісною.

Кожна ейдетична, релятивно або дійсно конкретна можливість зу
мовлює також абстрактні обмеження й вільні варіації для утворення та
ких абстрактних сутностей, як-от колір, фігура, трикутник тощо. Із цього 
випливають особливі проблеми для диференціації вищої загальності як 
найуніверсальнішої та найвільнішої. Ми можемо, не залишаючи наста
нови лише на чисті можливості, тобто реалізовуючи чисту фантазію й 
об’єктивацію її утворень, обмежитися під назюю чистих можливостей
лише передумовами, але передумовами всередині чистої можливості. 
Наприклад, ми в наочний спосіб обмежуємо «фігуру взагалі», встанов
люючи її як обмежену з трьох боків, і залигуємо в обмеженні цієї «дифе- 
ренцп» про сутнісну своєрідність такого вільного утворення. Звичайно,
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такі розрізнення сутнюних загальностей не слід плутати з такими кон
кретними поняттями, як собака, дерево тощо. Емпіричні поняття, як ми 
побачили, -  це не дійсні розрізнення чистих загальностей; вони означа
ють типові загальності, сфери розгортання досвіду, де від дійсного до
свіду весь час очікують нових начерків.

Розділ III

СУДЖЕННЯ В МОДУСІ ВЗАГАЛІ

§ 94. Перехід до споглядання взагалі-можливостей судження як
вищого ступеня спонтанних актів

Зробімо ще один важливий крок у вивченні різних образів синтак
сичних предметностей і форм.

В утворенні понять постають не лише нові предметності на кшталт 
інших синтаксичних предметностей, і воно зі знову сформованими пред
метами не просто обгрунтовує нові форми станів речей аналогічного ґа
тунку, як це відбувається з іншими синтаксичними предметностями. А 
отже, через поставання загального не просто виникає своєрідний зв’язок 
у судженні між окремим і загальним, наприклад, між поняттям червоно
го й окремими червоними предметами у формі судження «це червоне». 
Це було б аналогічним виникненню нового зв’язку між окремим членом 
множини та множиною, який ео ipso виникає із синтаксичною формою 
множини. Натомість разом із загальним виникає також специфічне, так 
зване загальне судження, взагалі-модифікація судження. Тут постають 
синтаксичні утворення цілком нового стилю, які передбачають утворен
ня понять, конституювання загальних предметностей і разом із ними 
поширюються на всі мислимі форми предметів і станів речей. Ідеться, 
отже, про вищий ступінь спонтанних актів, які є вищими також із аксіо- 
логічного погляду, оскільки мають найвищу пізнавальну цінність. Вони

• «■містять усе в точному сенсі наукове всієї науки, це и надає ідеї науки и 
сутнісний зміст.
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§ 95. Походження взагалі-модифікації з байдужості до
індивідуально цього

Як слід розуміти ці нові форми судження на тлі дотепер розгляну
тих? Вони не дані з необхідністю вже через те, що у спонтанному про
дукуванні конституйовані загальні предметності. Загальні предмети, як і 
решта предметів, можуть поставати як ядра суджень без того, щоби через 
це саме судження зазнало модифікації в узагалі-судження. Наприклад, у 
судженні «Аі В є червоними» на місці предиката постає загальне ядро 
«червоне»; утім це судження є немодифікованим категоричним суджен
ням. Так само можна утворити не модифіковані судження з родами та ви
дами на місці суб’єкта, наприклад, «ця фарба блискуча». Однак, щойно 
в судженні постають загальні терміни, в ньому відразу передшнститую- 
сться зв’язок між окремим і загальним без обов’язкової темагизації цього 
зв’язку. Але якщо це відбувається, тоді виникають узагалі-модифікації.

Прояснімо це на прикладі. Ми бачимо троянду в садочку; ми може
мо розглядати її як індивідуальне це-там. Це означає, що вона, афікуючи 
нас, привертає до себе наш інтерес; ми звертаємося до неї у охопленні, 
задля того щоби пізнати її. Інгенція спрямована на експлікацію індиві
дуального об’єкта, і ми, предикативно визначаючи його, проникаємо 
до об’єкіу з усіх боків; спочатку ми встановлюємо, що троянда жовта, 
і висловлюємо предикативне судження: «ця троянда жовта». Від самого 
початку ми конституюємо її як знайому щодо її загального типу на під
ставі попереднього досвіду троянд. Відповідно до цього можливі також 
інше спрямування інтересу й інакше сформована інтенція. Погляд може 
пробігти ці низки однаковості, і однакове може, що виражає мова про 
однаковість, бути для інтересу цілком однаковим, ми можемо бути «бай
дужими» до індивідуальних відмінностей. Так конституюється форма 
охоплення окремого, в якій споглядають лише те, що обґрунтовує одна
ковість (тому до цього не байдужі): кожне лише як якесь А, як «певну» 
троянду і зовсім не як саме цю троянду, що її можна визначити так і так, 
а інші інакше. Саме до цього ми тут байдужі, і саме це залишається поза 
думкою, вираженою у формі «певне Л». Те, до чого ми байдужі, якщо ми 
передбачаємо первинне споглядання, можна експлікувати, але в настано
ві на актуальне сенсопокладання, на актуальне спрямування судження,
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воно залишається поза увагою. У нашому прикладі ми розглядаємо кож
ну жовту троянду лише як «певну троянду» поміж інших й не цікавимося
ь т *  ♦п індивідуальністю; інтерес спрямований на те, що поміж тих троянд, які 
дані тут, одна троянда є жовтою. Ми вже висловлюємо не судження «ця 
троянда жовта», а судження «певна троянда (в цьому середовищі, напри
клад, у садочку) є жовтою». Можливо, ми знайдемо ще одну таку, тоді ми 
висловимо судження в тій самій настанові: «ще одна» або «дві троянди 
жовті», або у невизначеній множині: «деякі троянди жовті» -  деякі озна
чає ця й ця тощо. До відкритого «і так далі» тут не обов’язково належить 
«завжди», але зазвичай лише те, що ми «повторювально», «багато разів» 
можемо знайти певне А.

§ 96. Часткові судження

а) Часткове судження як судження про існування всередині. Частковість
і поняття числа

На підставі цієї зміни інтересу будується нове у двох аспектах: з од
ного боку, в переході від однакового до однакового в цій новій настанові 
виникають форми «певне А», «певне А й певне А» або також «певне А й 
інше», «певне А й інше А,і ще інше А тощо», і так само невизначена мно
жинність. При цьому ми стоїмо біля джерел примітивних форм числа, 
які виникають тут як утворення функції «будь-якого», а саме в активно 
продукувальній настанові, яка визначає у своєрідний спосіб, пронизує ді
яльність судження. З другого боку, утворено нові модифікації судження, 
часткові судження, наприклад, «певна троянда жовта». Вони цілковито 
відмінні від одиничних суджень, які пов’язані з певними індивідуаль
ними термінами, наприклад, «ця троянда жовта». Царина часткових су
джень може бути ще більш відкритою, наприклад, стосуватися троянд у 
Німеччині. Очевидно, що сенс таких суджень містить існування всереди
ні, буття в певному зв’язку, в певній царині: в цьому садочку, в Європі, на 
Землі існують, наявні жовті троянди.

Дотепер ми розглядали лише найпростіші часткові судження, які 
містили тільки «якесь А взагалі». Проте загалом ми можемо сказати: 
часткові судження характеризує те, що вони мають або один, або більше 
«термінів частковості». Під цим ми розуміємо саме такі місця «якесь А
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взагалі», «якесь В взагалі» тощо, на яких можна здійснити кожне своєрід
не покладання невизначеного окремого поняттєво загального. Кожний

• «часків термін у множині інтенщино приховує при цьому -  екепліцитно 
чи імпліцитно -  певну множинність, невизначена множина -  невизна- 
чену множинність часткових термінів.

Визначені множинності часткових термінів -  це числа. Утім до сен
су певного числа належить те, що певна часткова множина на шляху 
порівняння й утворення поняття підпорядковується відповідній формі 
поняття; якесь яблуко і якесь яблуко, якась груша і якась груша тощо. 
Поняттєво спільне виражено як якесь А і якесь інше А, де А -  це «якесь 
поняття». Це тя числа два, також три тощо. Це первинно й прямо 
утворені числа. Арифметика цілковито обгрунтовано впроваджує непря-

♦ «•мі поняття, поняття утворення чисел і їхнього визначення через додаван
ня: 2=1+1,3=2+1 тощо.

Множину часткових термінів необов’язково об’єднувати у множин
ні комплекси, наприклад, числа; частковості можуть бути розділені дуже 
по-різному (наприклад, «троянди ростуть частково на шпалерах частко
во на стеблинах»). Вони також постають не лише у примітивних формах 
стану речей, натомість, кожна зміна цих форм і кожне спільне утворен
ня, яке можна продукувати з цього, можуть у різноманітні систематичні 
способи перебирати на себе частковість, і саме тому доволі різноманітно 
розділені часткові терміни можуть поставати в дуже складних утворен
нях стану речей у синтаксичних часткових утвореннях.

Ь) Часткове судження як модифікація конкретного судження
При цьому слід також зауважити, що вже найпримітивніша форма 

«якесь А є В» не створює власне під назвою «якесь нової предметнос
ті, предикат якої виражає В. «Якась троянда» -  це не новий предмет, про 
який жовтавість висловлена так, як її висловлюють про якусь конкретну 
річ, наприклад про конкретну троянду або конкретне яблуко. Конкрет
ній предикації або конкретному стану речей «це жовте», радше, відпо
відає часткова зміна стану речей як утворення своєрідно неконкретно
го способу предикації, яка не утворює нового предмета, а покладаючи 
в неконкретний спосіб, мислить певний суб’єкт узагалі й мислить його 
як А. «Якийсь» афікує «є» і «жовте» разом, тобто загальний сенс того,
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про що висловлюють судження; ми маємо певне мисленнєве утворення, 
яке неконкретно пов’язано з певним станом речей, але саме власне не є 
станом речей. Часткове утворення позначає, так би мовити, мисленнє- 
ву операцію, яка первинно стосується індивідуально конкретного стану 
речей, а саме його конкретних термінів, а потому всіх зв’язків станів ре
чей і їхніх змін, через які з конкретного знову виникає конкретне. Так 
до кон’юнкційних, диз’юнкційних, гіпотетичних утворень станів речей 
на відповідних місцях входять частковості й продукують для цих утво
рень, для ще більш складних речень часткові форми речень. Ми маємо 
тоді часткові гіпотетичні й каузальні підрядні речення, що стоять перед 
головним, і відповідні часткові підрядні речення, що стоять після голов
ного речення. Те ж саме відбувається незалежно від того, висловлюють 
речення просту вірогідність або проблематичну можливість, ймовірність 
тощо. Можливість мислення фантазії також веде до частковостей; напри
клад, я можу мислити, що в цьому садочку є блакитні троянди, це мож
ливо помислити.

с) Часткові судження фантазії як апріорні судження про існування

Якщо ми пересаджуємо судження та стани речей, про які вислов
люємо судження, а також часткові думки про стани речей до чистої фан
тазії, то ми здобуваємо нові частковості; ми здобуваємо їх з огляду на те, 
що всі зміни в модусі «немовби» дають власні форми в раніше описаний 
спосіб: чисті можливості виростають із виображеної дійсності. Якщо 
ми мислимо в чистій фантазії, що якийсь трикутник взагалі є прямо
кутним, і цей частковий стан речей ми здобуваємо в узгодженій наочній 
єдності в модусі «немовби» -  немовби ми здобуваємо таке суще, дійсно 
оформлене у відповідних операціях, -  то у зміні настанови ми можемо
дійсно знаходити можливість того, що якийсь трикутник є прямокут
ним. У цьому, зрештою, полягає простіша чиста можливість часткової 
форми: трикутник -  це можливість, трикутник може бути, це мислимо, 
що він є. Точніше в разі цієї можливості в сенсі чистої фантазії йдеться 
про апріорну можливість: це a priori можливо, a priori мислимо, щ о...

Тут виникають судження про існування або судження про неіснування 
у формі «існує» у своєрідній модифікації апріорі. Мовно це виражено екві- 
вокаційно через «існує» і через різні інші форми мовлення про часттовісгь.
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Проте, як було сказано, це не просто частковості, дійсні частковості, а їхні 
апріорні можливості. Всі математичні твердження про Існування мають цей 
модифікований сенс: «існують» трикутники, чотирикутники, багатокутники
з якою завгодно кількістю кутів; «існує» багатогранник із 56 гранями, але 
не з усіма числами бічних граней. Істинний сенс -  це не просто «існує», а 
«а priori можливо, що існує». Звичайно це також дійсні твердження про іс
нування, взагалі дійсні часткові судження; вони говорять саме про існування 
можливостей, про можливість того, що існує трикутник, але не просто про 
те, що трикутник існує. Так усюди. Всі математичні судження про існування 
як апріорні судження про існування насправді є судженнями про можливість 
існування; всі математичні часткові судження -  це безпосередньо часткові 
судження про можливості, але про можливості часткових суджень про ма
тематичне.

Ми можемо також коректно сказати: серед апріорних можливостей 
існують можливості таких часткових подій. Утім це погребує пояснення. 
Кожна апріорна можливість -  це можливість-чогось..., a priori можлива д ій
сність; і такою є апріорна можливість, що щось існує, що існує якесь А, що
існує якийсь частковий стан речей, а саме чиста можливість мислити його. 
З другого боку, ми знову маємо подвійність: чисті можливості самі є сущим, 
чимось, що є насправді, і також часткові твердження, які в первинному про
дукуванні самодані як чисті можливості, щось суще. Серед сущих можли
востей трикутника існують яюсь можливості прямокутних, тупокутних 
трикутників: це справжні судження про існування і часткові судження про 
можливості. Водночас вони містять апріорні уявлення про мислимі часткові 
стани речей, про мислимі існування тощо.

§ 97. Універсальні судження

а) Походження універсального Взагалі з часткових модифікацій

Торуймо тепер шлях до первинних універсальних суджень, тобто до 
первинно самоданого продукування універсальних станів суджень, уні
версальних тверджень. Ми відразу побачимо, що «взагалі» при цьому 
знову грає певну роль, але набуває суттєво зміненого сенсу.

Перейдімо знову від судження до сфери дійсності. У ній ми, досвід- 
чуючи і поняттєво мислячи, пізнаємо, що це А тут і що це А є В, а також
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що в поступальному пізнаванні ми постійно знаходимо інше А й постій
но встановлюємо, що воно є В.У цьому процесі з кожним новим разом 
виникає дедалі сильніша презумпція, ми очікуємо віднайти нове А як 
В. Утім не тільки це; в цьому перебігу утворюється відкритий горизонт 
можливих А як реальних можливостей, таких, що їх можна ще знайти. 
Спробуймо тепер, що ми можемо вільно зробити, віднайти А, пов’язане з 
цією відкритою сферою. Ми, отже, продукуючи, утримуємо перед очима 
презумпцій® Л, а в настанові частковості «якесь» А. Проте знов-таки не 
в цій суто частковій настанові. А саме передсхоплювально покладене як 
«якесь» А ми водночас схоплюємо у формі «якогось, хоч би якого», яко
гось, байдуже якого з цієї відкритої сфери, яку ми передсхоплювально 
уявляємо як відкритий ланцюг А .Ми утворюємо цю ідею універсально
го «якогось», якому в його універсальності водночас притаманна необ
хідність бути В. Якесь, байдуже яке як таї® необхідно є В.

Нове тут полягає в тому, що ми в перебігу огляду накресленого й 
унаочненого в передсхопленні ланцюга нових Л, які можна очікувати, ви
хоплюємо не просто «якесь» А в цій частковій формі, а саме вихоплене 
А, якесь А, замість якого з ланцюга можна взяти інше. Воно наче репре
зентант довільного взагалі. Це «довільне взагалі» є цілковито новою і 
при цьому несамостійною формою; адже воно належить до цілком нової 
форми сенсу стану речей або суджень, яка в цьому новому сенсі вказує 
на можливі суто предикативні судження. Інакше кажучи, в універсаль
ному мисленні відбувається акт цілком нового ґатунку, судження яке не 
встановлює предикат для певного конкретно даного суб’єкта, поняттєво
визначаючи його, а продукує і схоплює нове взагалі-значення для такої 
предикації. Взагалі разом з А дане В, взагалі якщо щось є А, воно також 
є В.

Із цієї презентації первинної даності універсального взагалі-сгану 
видно, що це універсальне взагалі-так-буття є вищим формоутворенням, 
яке у своєму сенсі містить і формує часткове взагалі. Універсальне Вза
галі має універсальність сенсу, схоплену в узагалі-мисленні. Це універ
сальність, сенс якої можна специфікувати і яка уможливлює здійснення 
кожного помисленого в частковій формі «певне А». Кожне конкретне А 
є певним А, а отже придатним прикладом універсального «А взагалі». 
Кожне можна приєднати до універсального як таку специфікацію. При
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цьому воно постає як власна форма прикладу: будь-яке А, хоч би яке, 
наприклад, це А -  і, звичайно, як несамостійна частина відповідного су
дження.

Стосовно універсальних суджень слід тепер сказати те ж саме, що й 
стосовно часткових. Як будь-яка побудована з певних термінів форма стану 
речей через зміну того чи того терміну на терміни частковості маже пере
творитися на часткову модифікацію цієї форми, так через відповідне пере
творення термінів на терміни універсальності форма може перетворитися на 
універсальну форму стану речей. Універсальне судження взагалі стає універ
сальним через такі терміни, і юно може маги багато таких термінів. Очевид
но, те ж саме судження водночас мсві№ бути частковим й універсальним, тоб
то маги обидва типи термінів, а до того ж, звичайно, й сингулярні терміни, 
які виражає, наприклад, кожне власне ім’я і кожне індивідуальне «цеТ».

Ь) Тотальні судження
Насамкінець ми маємо згадати ще одну дуже важливу модифікацію 

первинної універсальної ідеї, а саме тотальну ідею і тотальне судження. 
Якщо ми спочатку утворюємо зібрання: якесь ̂ 4 і якесь інше тощо, і ви
значаємо його через думку, що йому має належати взагалі кожне Л, то ми 
здобуваємо ідею тотальності. «Усі А означає судження тотальності 
у множині еквівалентне судженню «кожне А тотальності є В » -  логічно 
надмірне ускладнення простої ідеї «А є В».

с) Здобуття апріорних можливостей
♦  ♦  І  • • •в універсальному судженні фантазії

Якщо ми тепер переходимо до універсальних суджень фантазії, то 
відразу виявляється така відмінність від універсальних суджень у ца
рині дійсності, дійсності первинно даного досвіду: в них загальність є 
емпірично-індуктивною загальністю, і їй належить «емпірична» або пре- 
зумпційна необхідність. Тому ми маємо відрізняти емпіричну загальність 
і необхідність від не презумпційної, а безумовної, апріорної необхіднос
ті, й, відповідно, емпірично загальні судження -  від a priori загальних. 
Проте до цього існує також відповідне апріорі в емпірії, і слід відрізняти 
чисте апріорі від апріорі, пов’язаного з емпіричним, але такого, для якого 
емпіричне є «несутнісним».
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Почнімо з чистого апріорі. Як ми побачили, місце його походжен
ня -  це чиста фантазія. Проте як ми здобуваємо апріорне універсальне 
судження та його апріорний вміст? Звичайно, ми можемо емпірично 
уявляти загальні судження й у такий спосіб у царині чистої можливос
ті мислити зв’язки емпіричної загальності та необхідності; наприклад, 
якщо ми уявляємо емпіричний світ і в ньому індуктивні загальності, за
гальні стани речей, обгрунтовані завдяки індукції. Скажімо, ми припус
каємо: «взагалі за певних обставин А має бути або: «взагалі, якщо 
щось є А,то воно має бути також і В». Буття А дозволяє очікувати буття 
В як презумпційної необхідності. Якщо це у відповідній наочності стає 
квазі-даністю, то даністю стає можливість певного гатунку, можливість 
емпірично загальних і емпірично необхідних зв’язків як апріорна мож
ливість. Одначе в такий спосіб ми не отримуємо апріорно універсально
го судження з відповідною апріорною необхідністю.

Це відбувається, радше, в судженні, яке у здобутті чистих загально
стей приєднується до вільної варіації. Скажімо, ми отримали ейдос звуку 
й установили, що йому належить певні якість, інтенсивність, тембр і що 
ці властивості у звучанні різних звуків є однаковими. Ми можемо висло
вити лише часткове судження: якийсь окремий конкретний звук має одне 
окреме з понять конкретної інтенсивності, якості тощо. Проте, просува
ючись далі на підставі довільного повторення, ми можемо також сказати, 
що конкретне поняття звуку (конкретне звуку) містить несамостійні част
кові поняття, цю інтенсивність, цю якість, цей тембр і що кожне можливе
індивідуально окреме цього конкретного звуку містить окремий момент 
цієї інтенсивності, якості тощо. Ми бачимо, що це взагалі так і що універ
сальний стан речей складається з низки апріорних можливостей, а саме: 
як конкретне поняття містить свої часткові поняття, так узагалі кожний
можливий стан речей, що якесь окреме є звуком, містить стан речей, що 
це окреме має інтенсивність якість тощо.

Тепер ми також можемо здійснити формальну абстракцію й отрима
ти формальний закон. Ми мислимо данісгь довільних індивідів, довільних 
конкретних моментів через повторення. Ми утворюємо формальні понят-

ття, конкретне часткове поняття тощо. Тоді митя: індивід, конкретне 
можемо побачити, що кожному конкретному індивіду належать моменти 
властивостей або частини, кожному конкретному поняттю -  часткові по-
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няття, а кожне індивідуально окреме того самого конкретного поняття має 
предикат, відповідний кожному з цих часткових понять конкретного. Кож
ний внутрішній момент, у широкому сенсі, кожна частина індивідуального 
виражена предикатом, який є частковим поняттям його конкретного понят
тя.

Почнімо з ідеї «певний звук», первинно утвореної у чистій фантазії, 
тобто a priori, що означає, що ми при цьому маємо перед очима індиві
дуально окремі звуки як апріорні можливості й разом із ними первинно 
утворене в абсолютній ідентичності поняття звуку. Ми розкладаємо до
вільний наочний приклад звуку та знаходимо якість і інтенсивність, а та
кож відповідні поняття, або предикати. Тепер ми можемо утворити част
кові стани речей у самоданосп и у сенсі апріорної частковості: якийсь 
звук має якусь якість, якийсь звук має якусь інтенсивність. Усе це, звісно, 
як апріорні можливості.

Утім тут ми здобуваємо навіть більше. Якщо ми вільно варіюємо й 
довільно обираємо з апріорних можливостей якийсь звук, то ми пізнаємо, 
що кожний, хоч би яку він мав якість (як апріорну можливість), має якусь 
інтенсивність. Можна також сказати: кожен можливий звук, кожен мисли
мий узагалі, містить певну можливу інтенсивність. Проте це двозначно; 
адже це молю означати, що можливість звуку взагалі передбачає, що я можу 
мислити його також визначеним через поняття інтенсивності: це залишає 
відкритим те, що його так само можна помислити без інтенсивності. Як я 
можу собі помислити, що певний звук є звуком скрипки. Тут слід сказати 
лише те, що взагалі в первинному утворенні якогось можливого звуку ми 
можемо угледіти, що ідея звуку містить ідею інтенсивності. В універсаль
ній настанові, в якій ми мислимо звук узагалі, ми також мислимо як таке, 
що містить у ньому, його інтенсивність; а також його якість, тембр тощо. 
Ми можемо також сказати: якщо ми, варіюючи приклад, утворюємо апрі
орне поняття тону, то ми знаходимо в ньому часткові поняття якості, інтен
сивності й тембру. Якщо ми утримуємо поняття звуку й мислимо якийсь 
індивідуально окремий цього ґатунку в узагалі-мисленні, то до нього і зо
всім належить, що він також бере участь в часткових поняттях звуку. Ціл-

« « »ком загально: якщо одне поняття містить інше, то відповідні предикації 
містять одна одну, а саме що універсально кожний суб’єкт, який має перше 
поняття за предикат, також мусить мати друге за предикат.
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Звичайно, якщо ми від чистого поняття звуку переходимо в цю за
гальну сферу понять узагалі і предметів понять узагалі, то ми здійсню
ємо широке, чисто формальне узагальнення й у сфері формальних за
гальностей апріорне взагалі-мислення. Ми здобуваємо, як у прикладі, 
так і загалом, загальні стани речей, установлені в чистому апріорі, стани 
речей, які, згідно зі своєю формою, імплікують і містять один одного. 
Починаючи з нижчих, абсолютно конкретних понять, відтворення інди
відуального та його конкретних часткових понять і здіймаючись до по
нять вищого ступеню загальності, ми завжди можемо встановлювати ці

♦ «  ■зв язки апріорної імплікації; і кожний постачає нам самодані та, як ми 
тепер також можемо сказати, аподиктично-універсальні стани суджень. 
Це також можна висловити у формальній загальності в універсальних 
судженнях і вгледіти в абсолютному формальному самоутворенні. При 
цьому стало залишається дивним, що в чистому мисленні, аги«, a priori в 
чистій фантазії виникають утворення, які можна схоплювати предметно, 
і що ці апріорні утворення залучаються до нових утворень. При цьому
стосовно цих утворень універсальних апріорних суджень імплікації, як 
і стосовно утворень апріорних часткових суджень, ми абсолютно впев
нені в тому, що хоч би коли ми продукували ці утворення з однаковим 
змістом, ми маємо віднаходити те саме залучення. Це також може завжди 
стати самоданим в інших апріорних судженнях, які, одначе, належать до 
зовсім іншої низки і як кореляти супроводжують усі абсолютно самодані 
утворення.

§ 98. Резюме

Перегляньмо те, що ми отримали й зафіксуймо терміни у відповід
ному зв’язку з традицією, звісно, з певною зміною.

Початковим випадком було первинне категоричне судження. У ньо
му прямо схоплений сам індивідуальний суб’єкт. Крізь усі його зміни 
проходять індивідуальні предмети як первинні терміни, а їхні поняттєві 
предикати самі первинно є матеріальними предикатами. Усі ці судження, 
хоч би якими складними вони були, ми називаємо одиничними суджен- 
нями. їхні терміни називаються одиничними термінами. Мовно кожне 
таке власне ім’я і кожний такий поняттєвий предикат, який називаєть
ся дійсним, як червоне, будинок тощо, позначають одиничний термін. Із
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цього утворюються три ступені:
1. Одиничні судження -  це судження, які мають лише одиничні 

терміни. Ці судження, звісно, мають свою послідовність ступенів,
як нижчий ступінь групу таких одиничних категоричних
суджень простої форми, як «це червоне» тощо.

2. Ступінь часткових суджень. Кожне одиничне судження можна 
перетворити на часткове, через що весь сенс судження стає 
частковим. Тоді виникають різноманітні форми часткових 
суджень залежно від того, наскільки ми зробили частковими 
одиничні терміни.

3. Ступінь універсальних суджень. До них належить кожне 
судження, яке має щонайменше один універсальний термін. 
Решта можуть або залишатися одиничними, або ставати 
частковими. Частковість і універсальність в одному судженні не 
виключають одна одну.

Інше розрізнення -  це розрізнення індивідуальних і загальних су
джень. Це означає, що терміни в категоричних судженнях можуть бути 
не лише індивідуальними предметами, а також загальними предметнос
тями. Утім таї® судження може бути немодифікованим, одиничним су
дженням, і, відповідно до цього, не лише індивідуальне одиничне, а та
кож загальне судження може зазнати одну зі взагалі-модифікацій. Отже, 
існують, наприклад, індивідуальні універсальні судження (з одним ін
дивідуальним ядром у формі «якесь взагалі») і загальні універсальні су
дження.

Ще одне розрізнення, яке перетинається з обома вищезгаданими -  це 
розрізнення суджень в однині (які також часто називають одиничними) 
і суджень у множині, тобто судження з одним або багатьма суб’єктами, 
або також предикатами (відповідними об’єктами). Вони перетинаються 
з обома раніше згаданими, тобто: наприклад, кожне індивідуальне уні
версальне судження може бути судженням в однині або у множині, або 
навпаки, одиничне загальне судження може бути у множині. І все це в 
довільних комбінаціях.
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ДОДАТОК І

(до §§ 40 і 42)

Схоплення змісту як «факту» та походження індивідуальності.
Часові модуси та модуси судження

«Той самий» предмет, який я фантазую, може також бути даним у 
досвіді: той самий просто можливий предмет (і так кожен можливий 
предмет) може також бути дійсним предметом. Навпаки: про кожний 
дійсний предмет я можу сказати, що він не має бути дійсним, тоді він є 
«простою можливістю».

Таким чином, «той самий предмет» не означає просто предмет; адже
якщо ми просто говоримо про певний предмет, то ми покладаємо його як 
дійсний, ми маємо на увазі дійсний предмет. Тут і в усіх схожих випадках
радше йдеться про можливість угледіти ідентичний зміст, що як «повний 
сенс» у досвідчувальній свідомості, тобто в її ноемі, має характер «дій
сного» кореляту досвіду, а у відповідній фантазійній свідомості як квазі- 
досвідчуваний має характер «сфантазованого», є корелятом квазі-досвіду, 
тобто квазі-дійсним. Якщо я у зміненій настанові здійснюю покладання 
можливості сфантазованого як такого, то так покладене, можливість і є 
цим повним сенсом. Він є можливістю як можливою дійсністю; тобто 
кожен такий повний сенс міг би очевидно бути «змістом» дійсності, його 
можна було би досвідчувати як такий, що має «дійсний» характер.

Це, очевидно, утворює поняття «простого уявлення», а саме як про
сто уявленого: це ноематичний сутнісний зміст, який є ідентичним і в
покладанні досвіду, й у квазі-покладанні досвіду. Це не корелят чистої 
фантазії (яка сама в зовсім іншому сенсі називається простим уявлен
ням), а спільна сутність сприйнятого як такого і паралельного відповід
ного сфантазованого як такого.

Це, отже, індивідуальна сутність відповідного предмета, яка очевид
но охоплює й ідентичне часове тривання, й розподіл часової повноти в 
цьому триванні. Часова тривалість є тут, одначе, ідентичною сутністю, 
як, наприклад, колір. Однаковість, схожість і взагалі єдності перекриван-
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ня об’єднують «предмет», покладений у модусі «дійсний» (а саме цю 
сутність із характером «дійсна»), з покладеним у модусі «квазі-дійсний», 
як узагалі все покладене хоч би в яшму модусі, а саме так, що безпосе
редньо зв’язаними є саме індивідуальні сутності. Індивідуальна сутність 
або перекриває іншу індивідуальну сутність, або схожа на неї, або контр
астує з нею.

Проте наскільки ця «індивідуальна сутність» є загальною? Сутність 
у звичному сенсі? Все ж таки в перекриванні предмета, покладеного як

♦ и
« д і и с н и и » ,  і предмета, покладеного як «квазі-дшснии» вона відрізняєть-

♦ »і •  »ся, а в разі їхньої цілковитої однаковості стає одною -  але в ноемагично-
и  ♦му складі одного переживання и іншого переживання ю на є індивідуаль

ною сутністю. І якщо ми зіставляємо цілковито однакове, то це, звісно,
означає: ідентично загальне втілюється тут і там як індивідуальна дій
сність або як індивідуальна можливість. Так втілюється шлір тут і шлір 
там, тривалість тут, тривалість там, і це в кожному часовому пункті.

Уявімо тепер, що зв’язки перекривання виникають як між двома 
досвіднуваними предметами, скажімо, між двома, даними в одній при
сутності, так і між двома предметами, один із яких даний у спогаді, а 
другий -  водночас у сприйнятті. Досвідчувані часи предметів є при цьо
му різними, й усе-таки вони «цілковито перекривають» один одного. Так 
само й у квазі-досвіді, шли ми просуваємося у зв’язаній єдності такого 
квазі-досвіду. Натомість, якщо ми візьмемо незв’язані споглядання, які 
не належать до єдності певного досвіду або квазі-досвіду, -  наприклад, 
сприйняття (або квазі-сприйняття) і квазі-пригадування -  хоча й може 
відбуватися «повне перекривання», але, якщо в попередніх випадках ми 
могли би схопити й, можливо, очевидно угледіти однакові часи як різні
всередині одного часу, як різні однакові часові відтинки всередині цього 
часу, в цьому випадку про це взагалі не йдеться. Якщо я фантазую у при
гадуванні, то це пригадане є минулим для водночас квазі-сприинятого в

« и  І  •  •  1  ♦ •  %цій фантазії; якщо ж у мене поруч із цією фантазією є інша, не пов язана 
з нею, то сфантазоване в одній фантазії не є минулим або майбутнім для 
сфантазованого в іншій.

Розгляньмо спочатку випадок присутності різних однакових індиві
дів. Із обох боків перериваються «повні сутності», перериваються також 
часові тривалості. У первинному досвіді, що є процесом стало утворю-
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вального и стало покладального конституювання того и того змісту -  
«сущого» у сталому становленні, у сталому потоці змінних даностей 
змісту, який поширюється у бутті, -  постає тривале, тобто його тривання 
і його тривалість, і постає інше. В охоплювальному процесі воно постає 
на двох місцях, через інші способи даності, в інших покладаннях тощо; 
кожне нове покладання (тепер-покладання) покладає їхній зміст у формі 
нового часового пункту. Це означає, що індивідуальна відмінність часо
вого пункту є корелятом певного прапокладання в модусі даності, який у

♦  U  •  Uпостійній з м ін і належних до нового тепер ретенціи містить ідентичний
корелят; самій цій зміні відповідає стала зміна орієнтації як зміна спосо
бів даності ідентичного.

І все-таки тут слід вимагати більшої чіткості. Кожне нове первин
не теперішнє, яке спалахує, є новим актуальним «покладанням» із пев
ним «змістом», який у сталому потоці презентації (становлення нових 
пунктів теперішнього) може залишатися ідентичним сутності або стало 
змінюватися згідно із сутністю. Припустімо, що він триває як незмін
ний: у цьому потоку ідентичний із сутністю зміст усвідомлено як стало 
відмінний, як «новий», як стало інший, хоча саме «за змістом» як той 
самий. Іншими словами, специфічно той самий зміст усвідомлено як 
«фактично» різний в існуванні (Dasein), як індивідуально стало інший 
у послідовності. Як такий він первинно усвідомлюється. Це первинний 
пункт індивідуальності, фактичності, відмінності в існуванні. Первинне 
утримання, тобто охоплення певного змісту як факту й різних змістів як 
різних фактів відбувається в актуальності первинної презентації, в усві
домленні первинної теперішності змісту. Його усвідомлено в модусі Те
пер, «теперішній зміст», і в цьому модусі він є індивідуальним, окремим 
цього змісту; щонайменше перший і най ради кальніший характер індиві
дуального існування постає у формі тепер-бутгя (Jetzt-sein). Можливий 
другий характер, тут-буття (Hier-sein), вже передбачає його. До цього тут 
ми не будемо вдаватися.

Стосовно іманентних предметів, а саме предметів відчуття ми мо
жемо вивчати, як тепер-буття пов’язане з індивідуальним існуванням, з 
відмінністю змістів, які відокремлюються один від одного в потоці свідо
мості й постають знов. Тепер-бутгя необхідно щільно пов’язане з акту
альністю первинного покладального усвідомлення відповідних змістів;
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це аюуально покладальне усвідомлення, що як первинне покладальне 
усвідомлення ео ipso є актуально покладальним, первинно покладає ча
сове місце змісту, зміст у формі часового місця, яке не є модусом Тепер. 
Адже модус Тепер стало змінюється відповідно до зміни первинного 
ггрезентаційного усвідомлення в регенціях, у континуально відмінній 
ґрадуальності або ступенях «щойно було»; крізь усі ці континуальні 
переживання свідомості проходить усвідомлення тог ж самого індиві
дуального як змісту, який має певне часове місце, але має його у стало 
пливких модусах минулого. Первинне усвідомлення покладає часове 
місце «тепер», а минуле -  це минуле того самого змісту, або, радше, того 
самого індивіда, який називається теперішнім змістом; за формою воно 
минуле як минуле тепер, а за змістом це той самий зміст, який є не тепер, 
а перебуває у сталій модифікації. Тепер -  це актуальне тепер у первинно
му усвідомленні й модифіковане, минуле тепер у регенційному усвідом
ленні. А проте в усіх цих модифікаціях воно є тим самим тепер як тепер 
того самого змісту, його релятивне місце, яке стало змінюється в нових 
первинних усвідомленнях і водночас постійно дістає модус минулого. 
Минуле невпинно змінюється; зміна ідеально прямує в нескінченність. 
1 це стосується кожного тепер сущого, яке дане в певному первинному 
усвідомленні й у сталому процесі цього усвідомлення, який для кожного 
Я є нескінченним. Кожне тепер як первинний характер змісту, який у ньо
му стає індивідуальним фактом, є джерелом нескінченного континууму 
минулого; і все минуле, дійсне і можливе, так дивовижно струкіуроване, 
що все воно веде до процесу первинної презентації. Кожне минуле одно
значно підпорядковане первинному тепер із його змістом; усі моменти 
минулого розташовані в лінійних континуумах нескінченного минулого 
й складають двовимірну систему такого ґатунку, що ці лінійні контину
уми континуально переходять один в одного и утворюють Л1Н1ИНИИ KDH-

•  •тинуум лінійних континуумів: це и визначено лінійним континуумом по
току первинних теперішніх моментів.

Чим, отже, є ідентичність часового місця, або ідентичність часу як 
одновимірного лінійного континууму на противагу цьому двовимірному 
континууму вічного потоку минулого з єдиним джерелом миттєвого те
перішнього, яке саме плине в потоці лінійного континууму? Кожна лінія 
минулого позначає часовий пункт, який позначає континуум цих ліній,
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континуум («об’єктивного») часу. Таким чином, кожний часовий пункт-  
це форма ідентичності того самого існування, цілком конституйованого 
в однозначно й одноманітно визначеній (за всієї нескінченності) системі 
минулого, яку випромінює одне й те саме джерело «тепер». Фактичне
існування кожного індивіда визначено його місцем у часі и певною три
валістю. Він упорядкований у власній системі минулого і є ідентичним, 
яке, стало минаючи, дедалі більше занурюється в минуле. При цьому він 
запишається тим самим фактом, який відрізняється цим від кожного ін
шого, інакше визначеного в часі факту (тут ми не беремо до уваги питан
ня про співіснування).

Сутність фактичного буття, конституйованого в усвідомленні часу й 
первинно в презентаційному усвідомленні, полягає в тому, що ю но по
стає і минає, раз і назавжди постає і стало минає, проте так, що в кожній 
фазі свого минулого юно минуло назавжди: кожна фаза минулого є не
повторною. Утім одновимірний ідентичний час -  це лише об’єктивація, 
він, власне, не вичерпує цілком того, що ми розуміємо під часом і що тут 
є суттєво необхідною формою. Поняттям об’єктивного часу, континууму 
часових пунктів «самих по собі» бракує відмінності модусів теперішнос
ті й континууму минулого, з чим необхідно пов’язані наші повсякденні 
й наукові предикації; тому вирази «тепер», «теперішність» (у слабкому, 
але ти пою зрозумілому сенсі) і «майбутнє», «близьке й далеке минуле» 
тощо, цілком незамінні — хоча можна запитати й про те, як такі розмиті 
вислови можуть набути точності. Про це нам тут не йдеться.

Кожен часовий пункт сконституйовано як єдність здіймання та за
нурення первинно даного Тепер через нескінченну континуальність ре- 
тенцій, і що стосується часового пункту, стосується також кожної три
валості. Усе, що існує, існує завдяки тому, що воно прямує в нескінчен
ність і занурюється в континуум відповідного минулого. Це ідентичне в 
потоці перетворення теперішності на минуле в континуальній градації. 
«Тривання» конституюється в потоку завжди нового становлення, ста
новлення завжди нового буття, юно у сталому виниканні та зниканні. 
У сталому виниканні і зниканні (занурюванні в минуле) з відповідного 
змісту конституюється ідентичний субстрат як щось ідентичне, що за
вжди стає й у становленні завжди зберігається і триває свій час: кожен 
пункт нового теперішнього становлення спалахує і, «минаючи», занурю-
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елгься в модуси минулого, в усіх цих модусах конституюється його місце 
об’єктивного минулого, його об’єктивне часове місце, стосовно якого всі 
ці модуси є модусами даності, що вони пов’язані з первинним пунктом 
Тепер. Ми маємо, отже, два фундаментальні процеси, які, утім, є нероз
дільними частинами одного конкретного загального процесу:

1. Континуальне поставання нового пунктирного теперішнього, в 
якому суще як таке, що становиться, з новим змістом знов і знов 
вступає до теперішнього.

2. Континуальне зникання цього теперішнього або посталого 
пункту становлення, в якому, проте, конституюється ідентично 
той самий часовий пункт.

Тривалість може бути первинною, теперішньою або минулою; і 
сама вона є об’єктивною єдністю, як і часовий пункт. Вона об’єктивно

•  •ідентично сконституиована завдяки всім модусам першої первинності 
аж до довільного ступеня колишнього, або минулого. Тривалість кон
ституюється первинно, тобто перший пункт теперішності, з якого по
чинається становлення, постає і занурюється в модуси минулого, а ра
зом із шнтинуапьністю цього занурення завжди постає нове пунктирне 
теперішнє. Ми, отже, маємо континуум континуумів, континуальну по
слідовність континуальних співіснувань. У цій континуальній послідов
ності кожен континуум як фаза має певний пункт поставання і певний 
модус минулого, при цьому ці континууми минулого стало відрізняють
ся за «довжиною» й у відповідних пунктах мають однакову форму сту
пеня з різними змістами. У цій континуальній послідовності первинна 
тривалість конституюється в такий спосіб, що відбувається наскрізне пе
рекривання певного ґатунку. Утім ця послідовність не уривається, коли 
завершується тривалість. У перебігу процесів занурення, в яких уже не 
постають нові змісти як нові теперішності того, що триває, занурюєть
ся цілий континуальний відтинок і в нескінченності цього занурювання 
дістає свою ідентичність як відтинок (або як тривале, що й надалі за
лишається таким, що було тривалим), він дістає свою ідентичність як 
такий, що відбувся.

Чи можна серйозно пов’язати часові модуси (теперішність, мину
ле) із судженням, з прадоксою (немодалізованою гадкою) як кореляти 
модусів видів судження і гадки? І корелятивно: чи позначають ті часові
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модуси екзистенційні модуси, адже усвідомлення гадки, що відбулася, у 
глибокому сенсі є усвідомленням сущого?

Чи відрізняються гадки, якщо ми взагалі переходимо, скажімо, від 
гадки про сутність, як-от у охопленні сутності, до гадки про індивіду
альне буття? Чи є існування екзистенційним модусом разом із буттям 
сутності і чи не варто тоді тут також говорити про специфічну диферен
ціацію, немовби рід «екзистенція» диференціюється як буття-сутності, 
що-буття тощо?

«Первинне усвідомлення» -  це усвідомлення-джерело, з якого ви
пливають різноманітні перетворення актів, що «перекривають» первинне 
усвідомлення і «мають на увазі» те ж саме, є усвідомленням того самого 
буття і здійснюються в ньому. Ці перетворення усюди ті ж самі. Таким 
чином, якщо ми розглядаємо первинне усвідомлення, то воно, вочевидь, 
не є родом, який диференціюється на кшталт роду «колір» (як узагалі 
варто бути обережним у таких узагальненнях, яким ми завдячуємо та
кими поняттями, як рід і вид). Усвідомлення сутності має іншу, більш 
складну за усвідомлення існування структуру. Якщо ми це вивчаємо, то

*  *

знаходимо в усвідомленні існування відмінності модусів часу и, цілком 
необхідно, їхні континуальні зв’язки, сплавлення, «ідентифікації» тощо. 
Утім чи можна говорити лише про модус покладання, наче гадка як така 
змінює тільки свою специфіку й не змінює при цьому в закономірний 
спосіб свого сенсу? Ми знаходимо необхідне перетворення первинного 
усвідомлення, коли йдеться про існування, проте це перетворення, звіс-

♦  «<но, стосується всієї неетично-ноематичної структури, а не лише її до-
*  *ксичної складової.

Напевне, часові модальності також можна назвати «екзистенційни- 
ми» модальностями, а саме якщо, як це дозволяє звичний вузький сенс 
слова, під екзистенцією розуміють тут-бутгя й, еквівокаційно, те, що 
тут є. Часові модальності «тепер», «раніше», «потім» -  це модуси тут- 
сущого, індивідуально сущого як сущого в часі.

Первинно даним є індивідуально суще в первинній присутності, а 
саме в модифікації цих часових модусів; воно дане в цій модифікації не
скінченного «потоку часу», в якому як єдність (взаємоналежних розмаїть 
того, що плине) конституюється застиглий і об’єктивний час (як застигла 
форма застиглого «буття», в якому зміна лише позірно долає застиглість),
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тобто час, який є сутнісною формою всього (й застиглого також), що іс
нує. Відповідно до сутності ми мусимо зіставити з цим пригадування 
і модифікацію пригадування, яке дає певний відтинок первинної пре
зентації і присутність у модусі пригадування. Ми первинно бачимо або 
«знов» унаочнюємо постійне виникнення нових джерел Тепер і водно
час нових часових місць, що, утім, як такі первинно дані не у простому 
тепер-пункті, а у сталій єдності континуальності плинного минулого (як 
щойно-минулого), яка помітна вже в найменшому відтинку потоку. У 
спогаді все модифіковане у відповідний спосіб, покладання -  як знову- 
покладання, Тепер -  як відновлене Тепер, минуле -  як відновлене мину
ле, а єдність часового пункту і відтинку -  як сутнісна форма індивіда, що 
її схоплено не первинно, а у відтворенні.

Якщо, окрім того, ми маємо друге пригадування, пов’язане з іншим 
індивідом, й інший належний йому відтинок часу, то виявляється, що му
симо з очевидністю вбачати часовий зв’язок між ними, адже обидва відо
бражені наочно. Як же може статися, що ми можемо сумніватися і по-

•  « •милятися стосовно цього зв язку, стосовно цієї послідовності и відстані, 
навіть за чіткої наочності пригадувань? Чому погрібне, як виявляється, 
встановлення єдності, що охоплює пригадування і впорядковує обидва 
пригадані відтинки в їхній об’єктивній послідовності?

Зрозуміло, що тут не можна аргументувати в такий спосіб: сутність 
пов’язаних пунктів містить зв’язок; отже, для унаочнення зв’язку по
трібне первинне споглядання або сумірне з ним відповідне унаочнення 
пов’язаних пунктів. Адже тут саме й слід розв’язати Г’юмову пробле
му зв’язку, що він її залишив феноменологам. Чому певні класи зв’язків 
ірушуюгься на сутності пов’язаних пунктів, а інші ні? Чи не є час апрі
орною формою з апріорними законами порядку? Чи не можна це, одна
че, зрозуміти й так, що часові пункти, як і квалітативні види, фундують 
часові відстані та часові зв’язки, яких саме і стосуються закони часу?

314



ДОДАТОК II

(Д О  § 76)

Очевидність ствердження ймовірності.
Критика концепції Г ’юма

Прояснення зв’язку між здогадом (Anmutung) і припущенням 
(Vermutung) (тобто між реальною можливістю та ймовірністю) має вели
ке значення для питання про правомірність обгрунтування висловів про 
майбутнє через пережитий досвід, а особливо добре відомого способу 
висновку від минулого до майбутнього: каузального. Якщо ми заздале
гідь знаємо, що подія на кшталт U  необхідно тягне за собою подію W, що 
вона спричиняє W, то ми очікуємо, що там, де нам дане U, самозрозуміло
дане W, і що тут безсумнівно йдеться про силогізм. Утім звідкіля ми вза
галі знаємо, що між подіями на кшталт U і W існує такий зв’язок необ
хідної часової послідовності? Оскільки необхідність еквівалентна зако
номірності, то тут ми стикаємося з питанням правомірності загальних 
суджень про досвід? На якій підставі ми взагалі припускаємо, що якийсь 
досвідний зв’язок є загальним, що існує той чи той закон природи і навіть 
закон законів, а саме твердження, що все, що відбувається, підкоряється 
вічному закономірному зв’язку, який охоплює всю природу?

Г’юм перший зробив цю проблему предметом розлогого досліджен
ня і прийшов до скептицизму. Він не знайшов жодної можливості під
твердити бодай найнезначніший причиновий зв’язок, що вже казати про 
якийсь закон природи і ствердження закономірної єдності природи або, 
як зазвичай кажуть, одноманітності перебігу природи. Він дуже чітко роз
різняє сферу розумового вбачання і сферу сліпої гадки. На одному боці 
розташована царина «relations of ideas». У цій царині пункти зв’язку міс
тять цей зв’язок, він, отже, необхідно співданий у спогляданні, таким чи
ном, ми можемо (завдяки генералізувальній абстракції) отримати закони 
зв’язку, які грунтуються на сутності відповідних понять. Будь-яка спро
ба уявити зв’язки, які би відхилялися від одного з цих законів, очевидно 
суперечлива й тому нездійсненна. Заперечення цих законів означають
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очевидну нісенітницю. На іншому боці розташована царина «matters of 
fact», загальних тверджень про факти й одиничних тверджень про факти 
як їхні передумови. Каузальні зв’язки -  це не зв’язки на кшталт «вище» 
або «шибше» стосовно властивостей або інтенсивності. Необхідність, 
яка пов’язує причину і наслідок, вплив і те, що зазнає впливу, яку ми охо
че вигадуємо анімістично, не можна угледіти в одиничному випадку.

Таким чином, тут немає місця генералізувальній абстракції, яка до
зволяє нам з одиничного випадку виснувати загальність. І цьому відпо
відає те, що ані в змісті факіу, який ми називаємо причиною, ані в 
факту, який ми називаємо наслідком, нема нічого, що вимагає необхідно
го зв’язку між ними в такий спосіб, щоби скасування цього зв’язку було 
немислиме. Заперечення причинового зв’язку й, відповідно, заперечення 
якогось доволі надійного закону природи не імплікує щонайменшої нісе
нітниці. За Г’юмом, у всій цій царині не можна знайти жодного розумо
вого підтвердження, ми не спроможні виявити джерела правомірності й 
надати певним судженням такого ґатунку перевагу. Єдине, що тут можна 
зробити, це досліджувати психологічне походження суджень і понять та
кого штабу, тобто шукати у фактичній людській психіці джерела, з яких 
походить позірність розумовосгі цих суджень, а спочатку генетично про
яснити, як ми взагалі приходимо до того, що окрім даного у сприйнятті та 
спогаді віримо в майбутнє, як виникає відчуття обов’язковості (Nötigung) 
і як ми плутаємо його з тією об’єктивною необхідністю (Notwendigkeit), 
яка має місце лише у сфері зв’язків між ідеями.

Легко побачити, що цей -  як і будь-який -  скептицизм заплутується 
в очевидній нісенітниці: якщо взагалі не можна підтвердити судження 
досвіду, то неможливе і психологічне пояснення; якщо всі переконання 
досвідних наук є ілюзіями, то психологія не може задовільно виявити 
джерело цієї ілюзії' або навіть затаврувати її як ілюзію, адже психологія 
сама є досвідною наукою і спирається на ті принципи, безпідставність 
яких має виявити.

Звичайно, сам Г’юм помітив це коло; він саме тому називає себе
скептиком, оскільки всі свої теорії не може визнати задовільними, а з 
другого боку, не бачить жодного способу надати їм сенсу.

У своїх відчайдушних спробах здолати ці утруднення він навіть на
важується на думку, чи не можна залучити принципи ймовірності задля
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того, щоби підтвердити наші каузальні висновки й узагалі всі наші до
свідні судження, які виходять за межі безпосередньо даного. Він відхи
ляє цю думку. Намагається довести, що судження ймовірності походять

• » *із тих самих психологічних принципів сліпої звички и асоціації, що и 
каузальні судження, й тому не дозволяють нам просунутися далі.

Зрозуміло, що це йому не вдається, оскільки він не прояснив сут
ності суто феноменологічного аналізу, на відміну від психологічного й 
пов’язаної з цим сутності розумового підтвердження, яке можна реалізу
вати лише феноменологічно в царині зв’язків між ідеями. Розум у царині 
зв’язків між ідеями полягає в тому, що ми в адекватному усвідомленні 
загальності виявили як закони зв’язку, що ми прояснюємо сенс такої 
загальної очевидності й пізнаємо далі, що об’єктивна чинність законів 
полягає в ідеальній можливості такого адекватного загального усвідом
лення. Щось аналогічно слід шукати й у царині досвідних суджень, які 
виражають загальні та необхідні зв’язки. Якщо ми знаємо, що досвід
ні судження такого гатунку можуть бути лише ймовірнісними, то -  до 
будь-якого запитування про їхнє психологічне походження -  ми маємо 
дослідити, чи не можна й тут через адекватну генералізацію схопити 
об’єктивні принципи, отже, чи не належить розум до сфери ймовірності 
так само, як і до сфери зв’язків між ідеями.

Якщо Г’юм запитує, як відбувається, що більша кількість можли
востей так «впливає на дух», що збуджує згоду або віру, то ми в нашій 
настанові запитуємо: чи маємо ми право з огляду на низку сприятливих 
шансів об’єктивно висловлювати ймовірність?

Прояснімо це на Г’юмовому прикладі грального кубика. Чотири 
грані кубика позначені певними цифрами, дві інші порожні. Якщо ку
бик кинули, ми вважаємо ймовірним, що випаде цифра, а не порожній 
бік, причому ми вважаємо це вдвічі ймовірнішим, у співвідношенні 4:2. 
Існує 6 однакових можливостей, кожна має ймовірність 1/6. 4 сприятли
віші шанси існують для появи цифри, ймовірність, отже, складає 4/6. Чи 
не грунтується ця оцінка на очевидності? Ми знаємо з досвіду, що, впа
даючи, кубик спочатку впаде на одну з граней, якщо в нас немає підстав 
припустити, що він є нерівним. Ми стало переконуємося на досвіді, що
одна з граней має опинитися зверху, і припускаємо це и у теперішньому 
випадку. На якій підставі ми висловлюємо це судження? Ми скажемо:
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го, що судження «кубик упаде в заданий спосіб» відрізняється 
навмання висловленого твердження через те, що воно має підстави в

ю, що кожним попередній випадок досвіду, який ми при
гадуємо, надає нашому твердженню певної вагомості, яка залежить від 
обсягу попереднього досвіду.

Г’юм мав би спиратися на очевидність: той факт, що в разі наявності 
и  постає IV, надає твердженню «в разі наявності II постає IV» щось на 
кшталт вагомості, й ця вагомість зростає зі зростанням кількості пере
житих у досвіді випадків. Якщо немає контрадикторних інстанцій, жод
них суперечливих сприйнятгів, спогадів або емпірично обгрунтованих 
суджень, то твердження «в разі наявності V  постає IV» стає підтвердже
ним судженням про ймовірність більш-менш великої вагомості. У на
шому прикладі саме спогади очевидно мотивують невизначене суджен
ня «якась одна з бічних граней стане верхньою». Якщо це невизначене 
судження дане з певної досвідною вагомістю й мотивоване як певною 
мірою можливе, очевидно, що ця вагомість розподілена між 6 можливи
ми випадками, що всі ці випадки однаково можливі, якщо на підставі 
попереднього досвіду жоден не дістає переваги, тобто якщо ці випадки 
стосовно мотивувальної сили досвіду є цілком симетричними або якщо 
вагомості одного відповідає така сама вагомість іншого. Припустімо те
пер певну перевагу, а саме 4 і лише 4 грані позначені певною цифрою, 
отже, 4 з можливих випадків мають спільну визначеність, що зверху опи
ниться певна цифра. У цьому разі є очевидним, що припущення «зверху 
опиниться певна цифра» має вчетверо більшу вагомість порівняно з імо
вірністю появи певної грані, оскільки ю но стосується чотирьох однаково 
можливих випадків. Окрім того, очевидно, що порівняно з протилежним 
припущенням «зверху опиниться порожня грань», яке стосується лише 
двох можливостей, його вагомість складає 4:2.

У таких спостереженнях, які слід було б уточнити й загострити, вза
галі не йдеться про «дух» людини, про впливи, яких він зазнає на під
ставі емпірично-психологічної закономірності. Натомість ми дивимося 
на дане, на своєрідну мотивацію, на характер, який дістає загальне при
пущення через вагомість попередніх досвідів, і ми здійснюємо тут, так 
само як у царині зв’язків між ідеями, абсгракційну ідеацію, у якій ми із 
сутнісною необхідністю вбачаємо відповідний принцип імовірності. Так
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підтверджується кожне, чи то суто символічне, чи то частково інтуїтив
не, ймовірнісне твердження, якщо його можна перевірити в первинній і 
справжній емпірії, якщо тут можна пережити первинну силу мотивації

•  »інтуїтивного стану речей, який сутнісно до неї належить, якщо, отже, 
підтвердження дане у здійсненні. Оскільки тут ідеться про сутнісні за
кономірності, можна сформулювати певний принцип, і ми можемо також 
сказати: емпіричне твердження підтверджене, якщо ю но обгрунтоване 
саме таким принципом, тобто якщо принцип забезпечує ідеальну мож
ливість його верифікації.
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ПІСЛЯМОВА ПЕРЕКЛАДАЧА

М ІСЦЕ І РОЛЬ ТВОРУ ЕДМ УНДА ГУСЕРЛЯ «ДОСВІД 
І СУДЖЕННЯ» У РОЗВИТКУ ФЕНОМ ЕНОЛОГІЧНОЇ

ФІЛОСОФІЇ

Доля книжки відомого німецького філософа, засновника фе
номенологічного напряму в сучасній філософії Едмунда Гусерля 
«Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки» («Erfahrung und 
Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik») доволі драматична 
й водночас символічна. Вона втілює основні колізії духовної історії і 
самого автора, і Європи загалом у період між двох світових війн. Гу- 
серль працює над проблематикою, що її викладено в цій книжці, про
тягом 20-х років минулого сторіччя, спочатку читаючи курс лекцій 
з цієї тематики в університеті міста Фрайбурґа. Почасти проблеми, 
що ними опікується науковець у цьому дослідженні, викладені вже 
в його праці «Формальна і трансцендентальна логіка. Спроба кри
тики логічного розуму» («Formale und transzendentale Logik. Versuch 
einer Kritik der logischen Vernunft»), яка вийшла друком 1929 року. 
Тим часом він доручає своєму асистентові Людвіґу Ландґребе опра
цювати велику кількість чорнових начерків своїх текстів, дотичних 
до цієї проблематики, з метою написання твору, остаточну редакцію 
якого збирався здійснити сам засновник феноменології. Утім цьому 
завадила смерть Гусерля. Як відомо, він помер навесні 1938 року, 
а відразу по його смерті в Празі Ландгребе видав книжку «Досвід 
і судження. Перший наклад цього видання спіткала зла доля. Після 
анексії Чехословаччини нацистською Німеччиною майже весь на
клад було знищено. Лише 200 примірників потрапило до Англії, а 
звідти частина з них до США. Внаслідок цього складається дивна 
ситуація. Ідеї цього дослідження відразу поширюються у феномено
логічних колах Великої Британії та Сполучених Штатів, натомість 
на батьківщині Гусерля та в континентальній Європі загалом вони 
залишаються майже невідомими, аж поки Ландгребе 8 років потому 
не здійснює друге видання книжки і

Про це пише сам Ландгребе в передмові до твору «Досвід і судження».
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З огляду на підзаголовок книжки -  «Дослідження з генеалогії ло
гіки» -  може скластися дещо хибне враження, що цей твір присвячено 
лише вузькій логічній проблематиці і стосується тільки цієї науки, а саме
її історичного походження. Проте вже на першій сторінці дослідження 
Гусерль спростовує таке хибне тлумачення власних намірів: «Насампе
ред слід пояснити можливість і необхідність такого наміру і сенс питань 
про походження, які тут слід порушити. Темою цього прояснення похо
дження є не проблема «історії логіки» у звичайному сенсі або генетич-

«  тноі психологи, а сутність струюури, про походження якої ми запитуємо. 
Таким чином, нашим завданням є прояснення сутності предикативного 
судження на шляху дослідження його походження»2. Таке ставлення до 
генетичної проблематики перегукується з аналізом генези часу досвіду 
свідомості в лекціях Гусерля, присвячених феноменології внутрішньої 
свідомості часу, які видав Мартин Гайдегер 1928 року3. На початку цих 
лекцій Гусерль зазначає, що генетична проблематика для феноменоло
га аж ніяк не означає питання про історичне походження об’єктивного 
часу, або часу об’єктивного світу. Натомість феноменолог опікується 
тим, як свідомість сама конституює час, у якому плинуть її переживан
ня. Тобто для Гусерля проблема генези є проблемою конституювання 
у свідомості змістів її переживань. Генетична проблематика постає як 
конститутивна проблематика. А оскільки конституювання завжди від
бувається в інтенційних актах, то тут ми виходимо до центральної теми 
феноменології, а саме теми інтенційності, або спрямованості свідомості 
у своїх переживаннях на змісти цих переживань. Отже, для логіки про
блема генези також обертається проблемою конституювання.

З огляду на вже сказане стає зрозумілою важливість і значливість 
проблематики цього дослідження для всього феноменологічного про
екту. Адже можна стверджувати, що весь цей проект у той чи той спосіб 
побудовано навколо концепції інтенційності, яка, безперечно, постає й у 
самого Гусерля, й у його послідовників у нескінченних редакціях і моди
фікаціях. Так, скажімо, у феноменології можна простежити тенденцію

2 Husserl E. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. -  
Hamburg: Classen Verlag. -  1964, c. 1.

3 Husserl E. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. -  
Halle.-1928.
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гтроблемагизації поняття інтенційності, що її розпочинає сам Гусерль, а 
продовжує Мартин Гайдеґер в «Основних проблемах феноменології»4, 
і яка зрештою втілюється у цілковитому усуненні інтенційності у фено
менології Германа Шміца5. Він відмовляється від цього поняття і послу
говується натомість поняттями «хаотичне сприйняття» і «атмосфера», 
чи «клімат»6. Утім концепція інтенційності, безсумнівно, є засадничим 
елементом феноменологічної епістемології, а з огляду на фундаменталь
ну кореляцію свідомості и світу саме через інтенцшнии зв язок актів 
свідомості зі своїми змістами й феноменологічної онтології.

У цьому творі Гусерль робить також дуже важливе розрізнення за
вдань таких наук як логіка, психологія і феноменологія. Він спирається 
при цьому на критику психологізму, яку він розгорнув ще у праці «Ло
гічні дослідження». Там він показав відмінність логіки від психології, 
вказавши передусім на те, що логіка як чиста теоретична наука має сво
їм предметом змісти суджень, а не психічні акти суджень. Ця відмін
ність, до речі, безпосередньо веде до концепції інтенційності, для якої 
засадничим є розрізнення акту свідомості та його змісту, на який цей 
акт спрямований. Ця спрямованість акту на свій зміст і дістає назву «ін- 
тенція». Окрім того, в «Логічних дослідженнях» Гусерль указав на дво
значність поняття очевидності як на один із передсудів психологізму. За 
Гусерлем, психологізм змішує очевидність самих змістів і спрямованих 
на них актів і саме через це вкорінює логіку у психології. Натомість ми 
маємо розрізняти очевидність як ознаку змістів і очевидність як озна
ку актів, у яких схоплено ці змісти. Причому в разі логіки очевидність 
змістів може поставати як аподиктична очевидність, яка й зумовлює 
очевидність психічних актів, у яких адекватно схоплені ці змісти. У 
творі «Досвід і судження» Гусерль робить наступний крок і вказує на 
специфічне завдання феноменології порівняно із логікою та психологі- 
єю: «Формальна логіка не запитує про... розрізнення у способі передда-

4 Heidegger М. Die Grundprobleme der Phänomenologie. -  Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann. -1975.

5 Див.: Schmitz H. Subjektivität. Beiträge zur Phänomenologie und Logik. -  
Bonn. -1968 .

6 Докладніше про це див. у моїй публікації: Kebuladze V. Transformation des 
Intentionalitätsbegriffs in der Phänomenologie und ihre Relevanz fur die Sozialwissen
schaft// Phenomenology 2005 (vol. 4) Selected Essays from Northern Europe. Part 1, Zeta 
Books, 2007, c. 399-424.
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ності предметів. Вона запитує тільки про умови очевидного судження, а 
не про умови очевидної даності предметів судження. Вона не ступає на 
перший із двох ступенів можливого спрямування запитування, так само 
як і психологія з її суб’єктивним запитуванням дотепер не ступала на 
нього. Для феноменологічного прояснення генези судження це запиту
вання, натомість, є необхідним.. .»7.

Таким чином, «Досвід і судження» виявляється не просто трактатом 
із такої специфічної філософської науки, як логіка, а фундаментальним 
феноменологічним дослідженням основних структур досвіду, а отже, й 
світу. Це зумовлює важливість цього твору для розвитку феноменології 
та філософської думки минулого сторіччя взагалі.

Хоча вище я стверджував, що головні ідеї цього твору спочатку 
були майже невідомі у континентальній Європі, слід зазначити, що де
які концепти, які розробляє Гусерль у цьому дослідженні, відлунюють 
на початку 40-х років і в континентальній філософії, наприклад, у фран
цузькій екзистенційній феноменології. Спробуймо, отже, визначити 
головні ідеї цього твору й подивитися на те, який вплив вони мали на 
подальший розвиток феноменологічної філософії та інших споріднених 
філософських напрямів XX ст. Як на мене, можна виокремити три голо
вні щільно пов’язані між собою концепції, які складають теоретичний 
каркас цього твору:

1. Допредикативний досвід.
2. Внутрішній і зовнішній горизонти досвіду.
3. Вільна варіація у фантазії.
Спробуймо послідовно розглянути ці три концепції, утримуючі у 

сфері уваги їхній щільний зв’язок між собою.

1. Допредикативний досвід

Поняття допредикативного досвіду є однією з центральних про
блем феноменологічної епістемології та й узагалі всієї епістемології XX 
сторіччя. Різні варіанти феноменології часто-густо відрізняються один 
від одного саме через визнання або невизнання допредикативиного до
свіду. Можна навіть сказати, що філософська герменевтика відокремлю-

7 Husserl Е. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. -  
Hamburg: Classen Verlag. — 1964, c. 14.
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егься від феноменології як самостійний напрям сучасної філософії саме 
через негативне ставлення до феноменологічного поняття допредикат- 
вного досвіду. Звісно, можна віднайти багато розбіжностей між фено
менологією та герменевтикою, але, безперечно, саме концепція допред-
икагивного досвіду стала одним із найважливіших пунктів розходження 
цих двох інтелектуальних учень сучасності. Онтологізація мови, яка по
стає як найважливіша ознака герменевтики після Гайдеґерового висло
ву «Мова -  це оселя буття», відверто протистоїть твердженню Гусерля 
про можливість виокремлення, нехай і штучного, допредикагивного 
рівня досвіду, який обґрунтовує будь-яку можливу предикацію, а отже, 
будь-яке можливе мовлення. Гусерль намагається оперти весь свій фе
номенологічний проект на чисте споглядання, що не є опосередкованим 
жодними емпіричними, зокрема мовними чинниками. Герменевтика на
томість указує на той факт, що будь-який досвід опосередкований мо
вою як універсальною структурою людського буття.

За Гусерлем, логіка вкорінена в більш глибинній царині досвіду: 
«Феноменологічне просвітлення походження логічного відкриває, що 
царина логічного є набагато більшою, ніж те, чим дотепер займалася 
традиційна логіка, і водночас воно відкриває приховані суттєві підста
ви, на яких постає це звуження -  а саме через те, що воно звертається 
передусім до витоків «логічного» у традиційному сенсі. При цьому воно 
встановлює не лише те, що логічну дію містять уже ті шари, в яких її 
традиційно не вбачали, і що традиційна логічна проблематика розгор
тається на відносно високому рівні, а й те, що саме в цих нижчих шарах 
слід шукати приховані передумови, на підставі яких лише і стають зро-

* » 8зумілими сенс і правильність вищої очевидності ЛОГІКІВ»".
У феноменологічному дослідженні ми маємо, отже, сягнути тих 

шарів досвіду, які передують будь-якій предикації. На цьому рівні до
свіду йдеться насамперед про безпосереднє сприйняття окремих, або -  
мовою Гусерля -  індивідуальних, предметностей:«.. .досвід у першому 
й найточнішому сенсі визначено як зв’язок із індивідуальним. Тому пер
ші судження -  це судження з індивідуальними субстратами, судження 
про індивідуальне, судження досвіду. Очевидна данісгь індивідуальних *

8 Husserl E. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. -  
Hambuig: Classen Verlag. -  1964, c. 4.
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предметів досвіду передує їм, тобто є їхньою допредикативною даніс- 
тю. Відповідно до цього, очевидність досвіду є первинною очевидністю, 
яку ми шукаємо, і через це -  першим пунктом прояснення походження 
предикативного судження. Теорія допредикагивного досвіду, саме того, 
який дає первинний субстрат предметної очевидності, є першою части
ною феноменологічної теорії судження. Дослідження має починатися з 
допредикагивної свідомості досвіду і з неї підніматися до очевидностей 
вищих ступенів»9.

На перший погляд може здатися, що Гусерль наближається тут до 
позиції, яку ми можемо описати в термінах логічного атомізму. Адже 
якщо феноменологічний аналіз слід починати з індивідуальних пред
метностей, то феноменологічну онтологію начебто дуже легко пере- 
формулюваги в термінах раннього Вітґентштайна як онтологію фак
тичності, в якій світ є сукупністю атомарних фактів, а наше пізнання 
світу -  це поступове нагромадження окремих (атомарних) суджень про 
окремі індивідуальні предметності (факти). На першій сторінці «Логіко- 
філософського трактату» Вітгенштайн пише: «1.13. Факти в логічному 
просторі є світом. 1.2. Світ розпадається на факти»10. Що вже казати про 
те, що жоден феноменолог не сперечатиметься із тим, що світ є тим, 
що відбувається, а відбуваються саме одиничні факти або індивідуальні 
предметності.

Утім Гусерлева концепція досвіду виявляється дещо складнішою. 
По-перше, він свідомий того, що розмаїття досвіду не можна звести 
лише до пізнавальних актів, які артикульовано в судженнях про інди
відуальні предметності, що вони є пізнаними. Досвід в широкому сенсі 
слова -  це не лише досвід пізнання: «Наш житгєсвіт у його первиннос
ті... є не лише світом логічних актів, не лише цариною передданості 
предметів як можливих субстратів судження, як можливих тем пізна
вальної діяльності, а також світом досвіду в цілком конкретному сен
сі, який повсякденно пов’язуюють із виразом «досвід»... Цей загально 
відомий повсякденний і конкретний сенс «досвіду» вказує, отже, біль
шою мірою на практичне й оцінювальне ставлення, ніж спеціально на

9 Там само, с. 21.
10 Вітґентштайн Л. Тгасіаїш Ьо§ісо-РЬі1о5орЬіси8. Філософські дослідження. 

-  К.: Основи. -  1995, с. 24.
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пізнавання і судження»11. Тут Гусерль торкається дуже важливої для по
дальшого розвитку феноменології теми повсякденного досвіду і прак
тичного знання, яку сам розвиває потому в «Кризі»12. Ця тема відіграє 
також центральну роль у філософській герменевтиці Мартина Гайдеґе- 
ра та Ганса-Ґеорґа Ґадамера й у проекті «конститутивної феноменології 
природної настанови» Альфреда Шюца. Проте ця тема залишається на

1  • • •  Т “"Ч  *  •  ♦  т т  •  •периферії Г усерлевого дослідження генеалогії лопки у творі «Досвід І 
судження». Тому тут я обмежуюся лише коротким покликанням на цю 
вкрай важливу проблематику.

По-друге, Гусерль впроваджує поняття горизонту, в якому завжди 
постає будь-яка індивідуальна предметність. Будь-яке досвіднування ін
дивідуального розгортається в горизонті співданого. Причому цей гори
зонт має два виміри -  зовнішній і внутрішній. Отже, у феноменологіч
ному аналізі досвіду індивідуальних предметностей ми завжди маємо 
брати до уваги внутрішній і зовнішній горизонти досвідчування цих 
предметностей. У наступному підрозділі цього невеличкого коментаря 
до твору «Досвід і судження» я спробую проаналізувати поняття вну
трішнього й зовнішнього горизонту, а також коротко вказати на деякі на
слідки цієї концепції Гусерля в подальшому розвитку феноменологічної 
філософії.

2. Внутріш ній і зовніш ній горизонти досвіду

Хоча Гусерль і пропонує повернутися до аналізу допредикативних 
актів охоплення індивідуальних предметностей, він дуже добре розуміє, 
що, по-перше, охоплення предмета зумовлено збудженням свідомості, 
по-друге, це збудження є не одиничним стимулом, на який реагує свідо
мість, а завжди постає на тлі певного середовища, наприклад у разі чут
тєвого сприйняття, якщо говорити мовою іншого феноменолога -  Гер
берта Шпіґельберґа, -  на тлі певної перцептуальної периферії13. Це се

11 Husserl Е. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. -  
Hamburg: Classen Verlag. -  1964, c. 51.

12 Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie// Husserliana, Bd. 
V I.-D en  Haag.-1954.

13 Див. до цього: Spiegelberg H. The „Reality-Phenomenon“ and Reality// Philo
sophical Essays in Memory o f Edmund Husserl, N. Y., 1968.
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редовище або цю периферію свідомість сприймає в модусі пасивності: 
«...схопленню завжди передує збудження, яке не є збудженням ізольо
ваного предмета. Збуджувати означає виокремлюватися з середовища, 
яке завжди тут, привертати до себе інтерес, а мабуть, і пізнавальний ін
терес. Середовище є тут як царина передданості, пасивної передданості, 
тобто такої, яка без жодної дії, без привертання погляду, що схоплює, без 
збудження інтересу ви« завжди є тут»14.

Тут ми виходимо до дуже важливої феноменологічної теми, яка до
корінно відрізняє феноменологію від класичного трансценденталізму 
Кантового гатунку, а саме до теми пасивної синтези. Річ у тім, що, на 
відміну від Канта, Гусерль угледів усередині активної діяльності синте
зування змістів досвіду сферу пасивності. Засновник феноменології аж 
ніяк не заперечує спонтанну, активну природу свідомості, проте фіксує 
також момент пасивності в будь-якій діяльності конституювання зміс
тів досвіду. Ця тема пов’язує твір «Досвіду і судження» з уже згадани
ми «Лекціями з феноменології внутрішньої свідомості часу», а також 
із групою текстів, об’єднаних назвою «пасивна синтеза», що вийшли 
другом окремим томом Гусерліани15.

Утім облишмо поки момент пасивності в охопленні цього середови
ща й зосередьмося на його інших характеристиках. Прояснюючи його 
природу, Гусерль визначає це середовище як зовнішній горизонт досві
ду, або потенційно нескінченний горизонт співданості. Це, по-перше, 
співданість неактуавізованих у сприйнятті моментів самого предмета, 
наприклад його зворотного боку. Гусерль ретельно описує таку співдан- 
ність в «Картезіанських медитаціях», впроваджуючи специфічне фено
менологічне поняття аппрезентації: «Тут ідеться... про перетворення-

•  •

на-співсучасне певного ґатунку, про аппрезентацію.. Лї містить уже зо
внішній досвід, моли власне побачений передній бік певної речі стало і 
з необхідністю аппрезентує зворотний бік речі й накреслює його більш- 
менш визначений зміст»16. Якщо ноема як корелят ноези презентує ак

14 Husserl E. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. -  
Hamburg: Classen Verlag. -  1964, c. 24.

15 Husserl E. Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- und Forsehungs- 
manuskripten 1918-1926//Husseriiana, Bd. XI. -  Den Haag, 1966.

16 Husserl E. Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie// 
Husserliana, Bd. I. -  Den Haag, 1950, c. 139.
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туально схоплений момент інтенцшної предметності, то через аппре- 
зентацію свідомості співдані актуально не схоплені моменти предмета, 
які утворюють горизонт його потенційно можливої даності. По-друге, 
будь-який предмет сприйняття даний не в порожнечі, а в гомогенному 
просторі, в якому розташовані інші предметами, що не є актуальними 
корелятами цього конкретного акту сприйняття, але потенційно можуть 
стати предметами сприйняття. Саме вони й утворюють просторовий зо
внішній горизонт актуального сприйняття. Такий горизонт має не лише 
чуттєве сприйняття, а будь-який акт свідомості. Скажімо, у фантазії я та
кож фантазую предмет у певному просторі, хоча в такому разі цей про-

«  и  *  •  І  •  испр дани к мені в модусі фантазії, а не в модусі реального сприйняття.
Момент пасивності присутній не лише в охопленні простору, а та

кож й насамперед у переживанні часу. Вже згадана співданість актуаль
но не схоплених моментів предмета має також і темпоральний вимір, 
адже це моменти які могли бути або можуть бути дані в актуальному 
сприйнятті. Окрім цього, саме переживання первинно схопленого може 
поглиблюватися й удосконалюватися. Наприклад, я можу зосереджу
ватися на відтінках кольору схопленого у спогляданні предмету або 
виокремлювати й брати до уваги окремі деталі побаченого боку пред
метності. Таким чином, кожний досвід має також внутрішній горизонт 
розгортання. Будь-який предмет, отже, завжди даний у зовнішньому і 
внутрішньому горизонтах досвіду: «Кожний досвід має горизонт досві
ду; кожний досвід має ядро дійсного і визначеного усвідомлення, має 
вміст безпосередньо даних визначеностей, проте поза цим ядром визна
ченого так-бутгя, поза власне «саме тут» даним, він має свій горизонт... 
Я можу переконатися в тому, що жодне визначення не є останнім, що 
насправді пережите в досвіді завжди має нескінченний горизонт мож
ливого досвідного того самого. Цей горизонт у його невизначеності від
самого початку є простором можливостей, в яшму дедалі ближче визна
чення у дійсному досвіді обирає певні можливості й відкидає інші»17.

Цей горизонт досвіду будь-якого предмета чи об’єкта уможлив
лює й ідентифікацію цього об’єкта як того самого. На це вказує Морис 
Мерло-Понті у творі «Феноменологія сприйняття»: «Горизонт -  це те,

17 Husserl E. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. -  
Hamburg: Classen Verlag. -  1964, c. 27.
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що забезпечує ідентичність об’єкта впродонж дослідження, він корелює 
зі здатністю мого погляду утримувати щойно розглянуті об’єкти разом
• • ♦ ♦ іяіз новими деталями, які він от-от відкриє»'“.

Отже, поняття внутрішнього і зовнішнього горизонтів досвіду свідо
мості дозволяють розв’язати такі фундаментальні онто-епістемологічні 
проблеми:

1. Проблему переходу від охоплення одиничних сенсорних даних 
до охоплення предметів у предметному світі.

2. Проблему ідентифікації предметностей досвіду.
Утім перша із зазначених проблем зумовлює ще одне фундамен

тальне епістемологічне питання, а саме питання про спосіб утворення 
загальних понять. Адже якщо первинними судженнями, на які спира
ється все наше пізнання, є судження про індивідуальні предметності, 
то в який спосіб ми утворюємо загальні поняття і чи є ці поняття легі
тимним знаряддям нашого пізнання? Гусерль долучається до розгляду 
цієї одвічної теми європейської філософії і пропонує своє оригінальне 
розв’язання проблем, які тут виникають. Спосіб утворення загальних 
понять Гусерль називає вільною варіацією у фантазії. Розгляньмо до
кладніше цю феноменологічну концепцію, що її викладено в останній 
частині твору «Досвід і судження».

3. Вільна варіація у фантазії

До проблеми утворення загальних понять Гусерль звертається ще 
в «Логічних дослідженнях»18 19. Як відомо, його інтелектуальна позиція 
в цьому творі позначена ідеалістичним реалізмом певного ґатунку, що, 
безсумнівно, бере свій початок від Платона. Відповідно до цього він ви

«  •ступає з критикою двох засадничих аспектів номіналістично-емпіричної 
епістемології, а саме -  концепцій індукції та асоціації. Тут, безперечно,

18 Мерло-ПонтІ М. Феноменологія сприйняття. -  К.: Український центр 
духовної культури. -  2001, с. 88.

19 Husserl Е. Logische Untersuchungen. Erster Band. Prolegomena zur reinen Lo
gik// Husserliana Bd. XVIII. -  Den Haag -  1975.

Husserl E. Logische Untersuchungen. Zweiter Band. 1 Teil. Untersuchungen zur Phä
nomenologie und Theorie der Erkenntnis// Husserliana Bd. XIX/1. -  Den Haag -  1984.

Husserl E. Logische Untersuchungen. Zweiter Band. 2 Teil. Untersuchungen zur Phä
nomenologie und Theorie der Erkenntnis// Husserliana Bd. XIX/1. -  Den Haag -  1984.

329



ми натрапляємо на приховану полеміку з Ломовою концепцією досвіду, 
в якій індукція та асоціація відграють центральні ролі.

Критичне ставлення до індуктивІзму утворює методологічне тло 
для Гусерлевої критики психологізму в логіці, яку він розгортає в І томі 
цього твору. Він показує, що на відміну від законів емпіричних наук за
галом і психології зокрема, які завжди мають ймовірнісний і приблиз
ний характер саме через те, що ми здобуваємо їх через індукцію, закони 
логіки є точними й абсолютно вірогідними. Цю точність вони дістають
через те, що ми пізнаємо їх а рпоп, природничі закони натомість -  а 
posteriori. При цьому Гусерль вказує на фундаментальну ознаку апрі
орного знання, а саме на його очевидність, яка в разі логічних аксіом є
не лише характеристикою психічного акту їх охоплення, а насамперед 
властивістю самого логічного змісту цих аксіом.

Критику індуктивІзму Гусерль продовжує й у II томі «Логічних до
сліджень». Тут він вказує на проблематичність утворення так званих «кіл
схожості» (АпІісЬкеіївкгеізе) в актах індукції, з яких ми начебто можемо 
абстрагувати спільні властивості схожих предметностей досвіду і в та
кий спосіб утворити загальні поняття: «Наявне розуміння оперує «кола
ми схожості», утім дещо легковажно сприймає те утруднення, що кож
ний об’єкт належить до множини кіл схожості й тому слід відповісти на 
питання, що відрізняє одне від одного самі ці кола схожості. Зрозуміло, 
що без уже заданої єдності неминучим був би ге^геяяш іп 
Отже, аби залучити об’єкт до того чи того кола схожості, мусимо вже 
мати уявлення про ті кола схожості, яке має передувати будь-якій індук
ції. Виникає питання: в який спосіб свідомість утворює це уявлення про 
схожість об’єктів, які слід долучити до одного кола схожості? Якщо апе
лювати до ідеалізму Платанового гатунку, можна стверджувати, що ці 
уявлення мають вроджений характер, тобто є вродженими ідеями. Утім 
такий спосіб обгрунтування загальних понять тяжіє до метафізичної 
наївності, яка виявляється неприйнятною у трансцендентальному варі
анті феноменології, що його Гусерль починає розробляти в «Ідеях». У 
пошуках відповіді на питання про утворення загальних понять ми не

20 Husserl E. Logische Untersuchungen. Zweiter Band. 1 Teil. Untersuchungen zur 
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis// Husserliana Bd. XIX/1. -  Den Haag -  1984 
c. 120.
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можемо апелювати до чогось трансцендентного свідомості, наприклад 
до вроджених ідей, а маємо натомість віднайти механізми конститую
вання цих понять у самому досвіді свідомості, не вдаючись при цьому 
до примітивного емпіризму та до натуралізації розуму, адже це знову б 
означало наївну метафізику, в якій трансцендентним досвіду свідомості 
постає вже зовнішній природний світ.

У II томі «Логічних досліджень» Гусерль критикує також емпірич
ну концепцію асоціації, зокрема за те, що ця концепція нехтує питомою 
характеристикою свідомості, яка насамперед дається взнаки в асоціацій
ній діяльності, а саме її активністю: «Асоціація не просто збуджує у сві

•  «домості певні змісти и дозволяє їм самим зв язувагися зданими змістами 
згідно із сутністю тих і тих (визначенням їхнього роду)... вона до того 
ж утворює нові феноменологічні характеристики і єдності, які не мають 
своєї необхідної закономірної підстави ані в самих пережитих змістах, 
ані в родах їхніх абстрактних моментів»21. Асоціювання, отже, -  це не 
пасивне пов’язування чогось заздалегідь схожого, а активне створення 
нових рис схожості та об’єднання згідно з ними асоційованих предметів 
до того, що мовою Гусерля можна назвати «колами схожості».

Через критичний феноменологічний аналіз емпіричних концепцій 
індукції й асоціації ми впритул наблизилися до концепції вільної варіа
ції у фантазії як способу утворення загальних понять, яку Гусерль роз
робляє у творі «Досвід і судження». Він показує, що загальні поняття не 
передують досвідові як вроджені ідеї, але й не абстрагуються з нього
шляхом індукції індивідуальних предметностей і емпірично зрозумілої 
асоціації одиничних ідей. Ми не збираємо в актах індукції нескінченні 
низки схожих об’єктів, щоби потому абстрагувати схожі характеристи
ки як загальні ідеї. Нам достатньо одного екземпляру (термін Гусерля). 
Варіюючи його у фантазії, ми отримуємо поняття його сутності, що

•  Uокреслює межі його потенційних перетворень, а отже вид можливих 
схожих предметностей: «...ми керуємося фактом як зразком для його 
перетворень. При цьому стало мусять поставати нові схожі образи як 
відбитки, як образи фантазії, які є конкретними схожостями праобразу.

21 Husserl E. Logische Untersuchungen. Zweiter Band. 1 Teil. Untersuchungen zur 
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis// Husserliana Bd. XIX/1. -  Den Haag -  1984 
c. 36.
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Так ми продукуємо довільні варіанти, й усі вони, як і сам процес варіа
ції, постають у «довільному» модусі переживання. Потому виявляється, 
що крізь це розмаїття відбитків проходить єдність, що в таких вільних 
варіаціях праобразу, наприклад речі, з необхідністю зберігається певний 
інваріант як необхідна загальна форма, без якої щось схоже на цю річ як 
екземпляр цього виду взагалі не можна було би помислити. У здійсненні

♦ •• • ♦♦♦ и  • • • • •довільної варіації, коли нам байдужа відмінність варіантів, ю на постає 
як абсолютно ідентичний вміст, як інваріантне Що, згідно з яким можна 
помислити всі варіанти: як загальна сутність»22. Таким чином, феноме
нологічна концепція вільної варіації у фантазії, з одного боку, долає ме
тафізичну наївність індуктивізму, з другого -  враховує фундаментальну 
активність свідомості, на яку Гусерль указує в критиці емпіричної кон
цепції асоціації ще в «Логічних дослідженнях».

Насамкінець хотілося би зазначити один важливий момент у сти
лі мислення самого Гусерля у зв’язку з концепцією вільної варіації у 
фантазії. На мій погляд, такий спосіб утворення понять позначився і на 
самій феноменологічній термінології. Я маю на увазі, що часто-густо ми 
не в змозі зрозуміти співвідношення і взаємозв’язок Гусерлевих понять, 
намагаючись побудувати з них ієрархію відповідно до принципів родо- 
видовош поділу згідно з так званим деревом Порфирія, у яшму кожне
поняття визначене через вказування на його рід і на видові відзнаки, на
приклад: «Людина -  це розумна тварина». У «Дидактичному додатку» 
до українського перекладу твору Бернгарда Вальденфельса «Вступ до 
феноменології» я дуже стисло, побіжно й поверхово вже писав про цей 
аспект Гусерлевого мислення та про його зв’язок із критикою індукти
візму23. Тут я хотів би знову повернутися до цього аспекту й указати на 
його вкоріненість в іншій фундаментальній рисі феноменологічного 
методу, а саме в його антисубстанціалізмі. Річ у тім, що традиційний 
родо-видовий спосіб побудови термінологічної системи спирається на 
субстанціапістьське уявлення про можливість оперти всю систему піз
нання світу на найзагальніше родове поняття, в яшму й артикульовано

22 Husserl Е. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. -  
Hamburg: Classen Verlag. —1964, c. 411.

23 Див.: Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. -  К.: Альтерпрес. -  2002, 
с. 159-160.
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субстанцію як таку. Тобто логіко-епістемологічна родо-видова ієрар
хія понять спирається на онтологічний субстанціалізм. На мій погляд, 
однією з основних рис феноменології, принаймні трансцендентальної 
феноменології, є принциповий антисубстанціалізм. Феноменологові за
вжди йдеться про феноменальний рівень досвіду', про феномени як такі,

• »що не приховують за своїми плечима втаємничені сутності, а виказують 
їх його допитливому поглядові, що відкриває цей сутнісний рівень фе
номенального досвіду саме через переключення природної настанови 
на феноменологічну або трансцендентальну в актах феноменологічної 
редукції. Я вважаю, що цей фундаментальний момент феноменології 
дуже влучно описав Жан-Поль Сартр у першому параграфі свого твору 
«Буття і ніщо»24, спираючись на Гайдеґерове розрізнення феноменів і 
ноуменів у «Бутті і часі»25 та, звісно, на Гусерлеве вчення про феноме
ни свідомості26. Якщо ми пристаємо до такої позиції, то маємо відмо
витися від традиційного способу побудови термінологічних матриць. 
Натомість адекватною виявляється саме вільна варіація у фантазії як 
спосіб утворення загальних понять. Відповідно до цього, засадничі фе
номенологічні поняття часто-густо слід розглядати не як щаблі певної 
родо-видової ієрархії, а як різні аспекти того самого. За таким підходом 
до феноменологічної методології та термінології значно адекватніше 
можна проінтерпретуваги, скажімо, співвідношення таких фундамен
тальних понять феноменологічної методології, як феноменологічна ре
дукція, ідеація, феноменологічне еросЬе, ейдетична редукція, трансцен
дентальна редукція, залучення у дужки. Як було зазначено, ці методоло
гічні концепти аж ніяк не вбудовуються в ієрархію понять, сконструйо
вану в традиційний спосіб. Натомість їхня сутність та специфіка їхніх 
взаємозв’язків стає зрозумілою, якщо розглядати їх як певні аспекти 
засадничої для феноменології методологічної процедури переключення 
природної настанови на трансцендентальну. Демонстрація цього мала б 
стати предметом окремого дослідження специфічних рис феноменоло

2 4  Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. Нарис феноменологічної онтології. -  К.: Основи. 
-2001, с. 7-11.

" Heidegger М. Sein und Zeit. -  Tübimgen: Max Niemeyer Verlag. —1993, c. 28-31.
26 Більш розлогий виклад моєї власної позиції щодо поняття феномену у фе

номенології див. у книжці: Кебуладзе В. Феноменологія. Навчальний посібник. -  К.: 
ППС-2002. -  2005, с. 34-38.
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гічної методології. У цьому ж короткому коментарі я лише хотів вказати 
на значливість твору Едмунда Гусерля «Досвід і судження. Досліджен
ня генеалогії логіки» не лише для феноменологічної концепції логічної 
науки, а й для всього феноменологічного проекту.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що хоча праця «Досвід і 
судження» присвячена передусім логічній проблематиці, проте в ній за
сновник феноменології виходить до розгляду проблем, що є важливими 
для феноменологічної методології як такої, а також для розуміння дея
ких фундаментальних моментів феноменологічної онтології й епістемо-
лот.

Вахтанг Кебуладзе
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