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Гуссерль Е. 

ФОРМАЛЬНА І ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНА ЛОГІКА. ДОСВІД КРИТИКИ ЛОГІЧНОГО 
РОЗУМУ ' 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ 
ТА ІНТЕНЩОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. 

ПРОБЛЕМА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ПСИХОЛОГІЗМУ 

Г у с с е р л ь  Е д м у н д  (1859—1938) — німецький філософ, засновник феноменології. 
В Лейпцігу, Берліні і Відні вивчав математику,, фізику, астрономію і філософію. Його 

попередники з феноменології — Гегель, Кант, К'єркегор, Брентано. Від Брентано Гуссерль 
сприйняв поняття «інтенціональної свідомості» (нерозривності свідомості і предмета). 

1 Главу однойменного твору Е. Гуссерля упорядкував В. Ф. Бурлачук. Переклад глави 
здійснено за виданням: Нusserl Е. Formale and transzendentale Logik. Halle, 1929. 8. 205—
235.— Прим, упоряд. 
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В своїй монографії «Формальна і трансцендентальна логіка» філософ окреслює 

суб'єктивний пласт свідомості і логічних форм, проблему існування реальної та ідеальної 
предметності в актах свідомості, вирізняє психофізичну і трансцендентальну свідомість. 
Виходячи з цього він розглядає формування предметності і науки, обґрунтовує можливість 
формальної і трансцендентальної логіки. 

Гуссерль описує ідею формальної логіки як науки про науку і розмежовує три шари 
логіки: 1) чистої науки про форми, 2) логіки чистої несуперечності (логіки чистого виводу) і 
3) логіки істини. Всі ці шари логіки породжуються синтаксичною функцією судження. 

Далі він розглядає проблему трансцендентальної філософії, яка знаходиться в щільному 
зв'язку з трансцендентальним обґрунтуванням логіки істини. Таке обґрунтування 
здійснюється на основі головного принципу: кожний предмет пізнання можна зрозуміти 
лише шляхом інтенціональної діяльності, яка його створює. 

Історична заслуга постановки проблеми, що зазначена в заголовку монографії, належить 
Іммануїлу Канту. Проблему співвідношення формальної і трансцендентальної логіки Кант 
досліджував у контексті створеної ним системи трансцендентального ідеалізму. На відміну 
від Гуссерля, Кант вважав формальну логіку в основному довершеною філософською 
дисципліною, яка мало змінилась ще з часів Арістотеля і яка досліджує формальні правила 
будь-якого мислення. Формальна логіка апріорна, аналітична і практично позбавлена 
відношення до предмета, «в ній розум має справу тільки з самим собою і зі своєю формою». 
Завдання трансцендентальної логіки полягає у встановленні істинності апріорного знання і 
способу відношення його до предмета. По суті, програма трансцендентальної логіки була 
орієнтована на те, щоб дати методологічно обґрунтування сучасному для Канта науковому 
знанню, перш за все ньютонівському природознавству. 

Гуссерль, визнаючи величезні заслуги Канта в розвитку європейської філософії, вважав, 
що Канту не вдалося до кінця продумати трансцендентальну проблему, що він обмежився 
рамками конститу- 
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ювання природи як проблеми природознавства. Поза «вежами кантівського мислення 

залишились проблеми формальної логіки як проблеми конституювання ідеальних 
предметностей, з якими має справу логіка. Потрібно було поставити трансцендентальне 
питання відносно логічних формувань і логіки в цілому, причому ця проблема розділяється 
на дві частини: на проблему конституювання об'єктивних формувань логіки (ідеальних 
предметів) і проблему конституювання самої логіки. 

В загальних рисах метод, запропонований Гуссерлем для аналізу логічних проблем, 
можна назвати осмисленням. Осмислення — це спроба виявити сам смисл певного знання. 
Цей процес перетворення «інтенційованого», неясного смислу в «очевидність 

чистої можливості», об'єктивних логічних формувань в живі інтенції логіки, з яких 
вони, як змістові формування, виникли. Цей метод передбачає дослідження 
інтенціональності вченого, з якої виник об'єктивний стан конкретної наукової теорії. 
Суб'єктивно-логічний підхід до проблем формальної логіки утворює сферу 
трансцендентальної логіки. «Всі суб'єктивно обумовлені проблеми смислу, які є і повинні 
бути проблемами науки і логіки, не є проблемами природної людської суб'єктивності, не є, 
таким чином, психологічними проблемами, а проблемами трансцендентальної 
суб'єктивності, а саме 

проблемами трансцендентальної феноменології» '. 

§ 94. ВСЕ СУЩЕ КОНСТИТУЮЄТЬСЯ В СУБ'ЄКТИВНОСТІ СВІДОМОСТІ 

Спробуємо прояснити собі зміст трансцендентальної проблеми. Будь-яка наука має 
свою сферу досліджень і створює теорію цієї сфери. На її основі вона отримує свої результати, 
які досягаються за допомогою наукового розуму, а завдяки експериментальному розуму 
створюється сама ця сфера. Це стосується і формальної логіки з її абстрактним рівнем 
відношення до сущого і, ймовірно, до можливого світу взагалі; це вірно і по відношенню до її 
теорії, якій властивий високий рівень універсальності, що 

1 Нusserl Е. Formale and transzendentale Logik. Halle, 1929. S. 11. 
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однаково стосується всіх окремих теорій. Суще, теорія, розум — взаємопов'язані зовсім 

не випадково; їх не треба вважати випадково складеною тріадою, навіть при наявності 
«необумовленої універсальності і необхідності». Вони самі — необхідність і універсальність 
— повинні розглядатися як такі, що належать логічно мислячому суб'єкту, тобто мені як 
суб'єкту, що підпорядкував себе логіці, завдяки якій я свідомо мислю і обмірковую. Мені, 
тому що тут не йде мова ні про який інший розум, окрім мого, ні про який інший досвід і 
теорію, окрім моїх. І ні про яке інше суще, на яке я вказую за допомогою досвіду і яке 
якимось чином повинно бути в сфері моєї свідомості, коли я повинен створити теорію, 
виходячи зі своєї теоретичної діяльності і очевидності. 

Як у повсякденному житті, так і в науці (якщо тільки вона, дотримуючись 
«реалістичної» епістемології, не помиляється у розумінні своєї власної діяльності) досвід є 
усвідомленням предметів самих по собі, безпосередньо ними розпоряджається і володіє. Але 
досвід не є вікном, через яке світ, що передує будь-якому досвіду, світить в кімнату 
свідомості; він не є відображенням чогось чужого для свідомості в свідомості. Адже як я 
можу раціонально висловлюватися про щось, не спостерігаючи його, тобто спостерігаючи не 
тільки свідомість, але і щось чуже для свідомості,— як такий стан речей може стати 
предметом досвіду? І як я можу уявити такий стан речей осмислено? Чи не станеться 
інтуїтивно моє зникнення в такому безглуздому досвіді чогось чужого для досвіду? Досвід є 
діяльністю, в якій для мене, того, хто досліджує, досліджуване буття «є тут» і воно є так, як 
воно в з усім змістом і формою буття, в якій досвід сам, завдяки інтенціонально ' 
здійснюваній діяльності, мислить його. Якщо досліджуване має зміст «трансцендентного» 
буття 2, тоді воно є таким, що конституює свій зміст завдяки самому собі або завдяки цілому 
мотиваційному зв'язку, що належить йому і формує його інтенціональність. Якщо досвід 
недосконалий, якщо існуючий в собі об'єкт уявляється однобічно, тільки в певній 
перспективі, в той час як досвід, як чуттєва форма свідомості, є таким об'єктом, який на моє 
за- 

1 Інтенціональність — одна з визначальних категорій феноменології, характеризує 
спрямованість свідомості на об'єкт.—Прим, упоряд. 

2 Трансцендентне буття — об'єктивне буття, зовнішнє відносно свідомості.— Прим, 
упоряд. 
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питання відповідає: тут щось дано так, як воно само усвідомлюється, але воно суть 

більше, ніж те, що дійсно дано в досвіді, воно ще інакше досліджується; тому воно є 
трансцендентним. Навіть в такому випадку, як мене знову ж таки вчить досвід, воно може 
бути ілюзією, хоча дано як дійсне і доступне для розуміння. Більше того, в даному випадку 
досвід говорить: ці предмети, цей світ є повністю трансцендентними для мене, мого власного 
буття. Цей світ є «об'єктивним» 1 світом, який досліджується і переживається іншими як той 
самий світ. Дійсність підтверджується, ілюзія зникає внаслідок мого спілкування з іншими, 
які знову ж таки є для мене даними дійсного і можливого досвіду. При цьому досвід говорить 
мені: я володію досвідом про самого себе з природною первинністю; досвід про інших, про їх 
психічне життя є вторинним, оскільки чуже для мене принципово недосяжне за допомогою 
прямого сприйняття. Те, що переживається в даний момент (предмети, я сам. інші тощо), все, 
що може бути досліджене, самототожність, з якою досліджуване проходить через 
різноманітність досвіду, попередні вказівки для будь-якого досвіду на різних рівнях 
природності, що стосуються нового можливого досвіду того ж самого предмета (перш за все 
мого власного можливого досвіду і заснованого на ньому можливого досвіду інших), стилю 
наступного досвіду і того, що при цьому встановлюється як існуюче й існуюче певним 
чином,— все це інтенціонально міститься в самій свідомості як актуальна і потенціальна 
інтенціональність 2, до структури якої я можу звертатися в будь-який час. 

І я повинен звертатися до неї, якщо я хочу зрозуміти, що тут дійсно відбувається: ніщо 
не існує для мене інакше, ніж завдяки актуальним і потенціальним здійсненням моєї 
свідомості. При цьому потенціальне здійснення, позначене в сфері моєї свідомості дійсною 
інтенціональністю, є (визначеністю) «я можу» або «я міг», а саме визначеністю, завдяки якій 
я можу привести в дію синтетично взаємопов'язані сфери свідомості, загальним результатом 
чого було б усвідомлення тотожності предмета, 

1 Поняття об'єктивного світу Гуссерль пов'язує з досвідом іншого Я.— Прим, упоряд. 
2 Це різні рівні наповнення інтенції. Предмет, даний нам в акті наповнення інтенції, не 

є даним остаточно, можливі інші наповнення інтенції, які відкриють нові перспективи 
предмета.— Ярим, упоряд. 
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що зберігається для мене. Зокрема, це означає, апріорі, для мене можливість зробити 

дійсним споглядання (досвід, очевидність), за допомогою яких цей предмет гармонійно і 
узгоджено визначається, що дає можливість постійно доводити його дійсне буття. Те, що цей 
предмет не тільки визнається мною як існуючий, але й дійсно існує для мене завдяки 
«добрим», «безперечним основам», і те, що він є вже для мене, і те, що він мені може ще 
відкрити,— все це вказує на певні результати, синтетично пов'язані між собою певним 
чином, свідомо визначені, які я можу експлікувати ' і також вільно викликати. Іншими 
словами, не існує для мене буття, можливого або дійсного, інакше, як такого, що 
приймається мною. Поняття прийнятого дає мені якраз назву для розмаїття моїх дійсних і 
можливих здійснень поряд з визначеними наперед ідеями гармонії в нескінченності її ідеями 
повного буття (мається на увазі не розмаїття, яке постулюється з якоїсь вищої точки зору, а 
розмаїття, яке, будучи спочатку прихованим, потім розкривається). Що б я не зустрів в якості 
існуючого об'єкта (який я повинен визнати, систематично експлікуючи моє власне свідоме 
життя як життя, що засвідчує буття), він отримає свій повний буттєвий смисл для мене 
завдяки моїй ефективній інтенціональності. Саме до неї я повинен звертатися, систематично 
експлікувати, коли я хочу встановити цей смисл, а також зрозуміти, що я можу і чого не 
можу приписувати об'єкту незалежно від того, розглядати його як формальну загальність чи 
як модус буття, відповідно до конституюючої інтенціональності. з якої, як уже говорилось, 
виникає його повний смисл. Щоб експлікувати саму цю інтенціональність, потрібно зробити 
зрозумілим сам смисл, виходячи з споконвічності конституюючого смисл здійснення. 

Так це повинно бути, коли я філософствую. Адже, коли я не філософствую, коли я живу 
наївно, для мене не існує небезпеки. Жива інтенціональність веде мене; вона приписує, 
визначає мене практично у всіх діях, включаючи процедуру мого природного мислення, 
незалежно від того, виробляє вона буття чи ілюзію. Жива інтенціональність робить все так, 
навіть якщо, як дійсно функціонуюча, вона може бути нетематизованою, нерозкритою, 
знаходячись за межами мого кругозору. 

1 Експлікація — розкривання змісту (єдності) буттєвого об'єкта.— Прим, упоряд. 
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Я вжив поняття ілюзія в тому ж розумінні, що і поняття буття. Бо, природно, буття 

належить до здійснень свідомості, набутих за допомогою досвіду, тому що, з одного боку, 
тільки узгоджений досвід характеризується результатом, що відповідає нормальному 
досвіду, а з іншого боку, його узгодженість може бути зруйнована, так що досліджуване може 
зникнути в протиріччях і проста очевидність досвіду може призвести до сумнівів, химерності, 
підозри, заперечення (констатації нікчемності) — все це за певних структурних умов, які 
можуть бути досліджені. Дослідження тоді повинно визначити, чому відкрита можливість 
помилки, тобто небуття досліджуваного, не заперечує універсального припущення про 
нормальну узгодженість і чому універсум буття, на всі часи залишається для мене 
безсумнівним, універсум буття відносно якого я помиляюсь або можу помилитися тільки 
випадково чи в деталях. 

Немає необхідності стверджувати, що подібне має місце в будь-якій свідомості, для 
будь-якого способу, за яким щось суще, можливо, осмислене або безглузде існує для нас; і 
що будь-яке запитання відносно правомірності того, що тут є або може бути, отримує 
вказівки від відповідної інтенціональності свідомості, що стосується змісту і шляхів 
легітимації '. Через всі складові свідомості, що підлягають легітимації (яка в кращому 
випадку завершується очевидністю), проходить тотожність сущого, яке припускається і 
легітимується,— того самого сущого, яке є постійним інтенціональним полюсом тотожності: 
не існує жодного можливого твердження, де б життя свідомості переривалось би або могло б 
бути перерване і ми зіткнулись би з трансценденцією, яка могла б мати інший зміст, ніж 
зміст інтенціональної єдності, яка виступає в самій суб'єктивності свідомості. 

§ 95. НЕОБХІДНІСТЬ КОЖНОГО ВИХОДИТИ ЗІ СВОЄЇ ВЛАСНОЇ СУБ'ЄКТИВНОСТІ 

Проте, щоб бути точним, я повинен з самого початку заявити: я сам володію цією 
суб'єктивністю; я сам осмислюю те. що існує для мене і приймається мною; і тепер як логік 
відповідно осмислюю світ, що припускається й існує, і логічні принципи, які стосуються 
його. Таким чи- 

1 Легітимація — визначення правомірності складових свідомості.— Прим, і/поряд. 
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ном, постійно я є знову і знову (саме як «Я» цього життя свідомості), завдяки мені все 

отримує осмислене буття для мене. 
Але, крім цього (нам не слід тут просуватись вперед так швидко, як у попередньому 

параграфі) світ є світом для всіх нас. Як об'єктивний світ в своїй істинній суті він має 
категоріальну форму «раз і назавжди істинно існуючого» не тільки для мене, але і для 
кожного. Адже те, що ми раніше прийняли як діючу логічну характерне™ ку предикативної 
істини, є дійсним і для досвіду світу, що передує істині і науці, які експлікують цей світ 
предикативно. Досвід світу як конститутивний означає не лише мій цілком особистий досвід, 
але і досвід суспільства. Сам світ, згідно з його змістом, є саме цим світом, до якого в нас є 
експериментальний підхід і про який кожен з нас, завдяки «заміні» нашого досвіду — 
шляхом надання йому загальності,— може мати певне уявлення. «Об'єктивна» легітимація 
досвіду залежить від обопільної згоди і його критики. Не дивлячись на це і незалежно від 
того, наскільки значні труднощі, які можуть зустрітися при розкритті ефективної 
інтенціональності, особливо в відмінностях між первинною власною інтенціональністю і 
чужою (інакше кажучи, при роз'ясненні саме цієї інтерсуб'єктивності, яка функціонує як 
така, що конституює зміст об'єктивного світу),— все сказане з невмолимою необхідністю 
виходить на перше місце. Раніше всього мислимого є Я. Це «Я є» виявляється для мене, 
суб'єкта, який висловлює таке судження і виражає його справжній зміст, первісною 
інтенціональною базою мого світу. При цьому не слід забувати, що «об'єктивний світ», «світ 
для всіх нас», що має для мене такий зміст, є також «моїм світом». Але «Я є» виявляється 
первісною інтенціональною основою не тільки для «світу», який я розглядаю як реальний, 
але також має значення для мого «ідеального світу», і взагалі для всього, що я усвідомлюю 
як суще з якимось зрозумілим для мене і дійсним змістом (засвідчую я його правильно чи 
неправильно і т. д.), включаючи мене самого, моє життя, мою віру і увесь зміст свідомості. 
Незалежно від того, відповідає чи не відповідає це забобону, обурює це чи ні, але існує 
споконвічний факт, якого я повинен строго дотримуватися, стосовно якого я, як філософ ні 
на секунду не повинен мати сумніву. Для дітей в філософії це, ймовірно, темний закуток, 
який відвідують привиди соліпсизму і, мабуть, психологізму, релятивізму. 
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§ 96. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ІНТЕРСУБ'ЄКТИВНОСТІ 

Й ШТЕРСУБ'ЄКТИВНОГО СВІТУ 

а) Інтерсуб’єктивність і світ чистого досвіду 

Світ є те, що мною усвідомлюється, що дійсне для мене. В моїй інтенціональності він 
легітимується, в ній він отримує своє значення і смисл буття. Цілком зрозуміло, що цей світ 
припускає, що в моєму Я (в Я, яке несе досліджувану тут універсальність я мислю, і включає 
в своє дійсне і можливе мислення все дійсне і можливе для нього), саме в цьому Я 
стверджується будь-яке інше Я, що має свій зміст і значення. «Інше», інші мають 
споконвічне відношення до мене, до того, хто це переживає і усвідомлює. Ясно, все те, що 
належить до їх змісту (їх змісту для мене), а саме «інше», тут тілесно «протистоїть мені» всім 
своїм життям і, таким чином, має мене як своє інше. Так що я для нього з усім своїм життям, 
з усіма своїми формами свідомості і дійсними для мене предметами, є іншим Я так само, як і 
він для мене, і аналогічно будь-який інший для будь-кого іншого, так що «кожний» отримує 
свій зміст, і так само ми і як «один серед інших» містимося в «кожному». 

Спробуємо тепер розкрити заплутану трансцендентальну проблематику 
інтерсуб'єктивності, а також будову категоріальних форм «об'єктивності» світу, нашого 
світу, щоб отримати, в крайньому разі, уявлення про спосіб пояснення, здійснюваного тут 
шляхом послідовного розкриття власного інтенціонального життя і того, що конституюється 
в ньому. 

Коли я, відповідно до універсальності мого «я мислю» визначаю себе як психофізичну 
істоту, а також відкриваю в формі «Іншого» психофізичні істоти, протилежні мені, які 
конституюються в різноманітності мого інтенціонального життя, то я усвідомлюю величезні 
труднощі, що стосуються, перш за все, мене самого. Я, «трансцендентальне Я», є те, що 
передує мирському: саме Я, в свідомому житті якого споконвічно конституюється світ як 
інтенціональна єдність. Отже Я, конституююче Я, не тотожне з емпіричним Я; зі мною як 
психофізичною реальністю. 

1 «Мирське» у Гуссерля — це чуттєво-предметне.— Прим,упоряд. 
2 Мова йде про трансцендентальне Я, яке відкривається за допомогою 

трансцендентальної редукції, і психологічне Я, Я емпіричної соціології.— Прим, упоряд. 
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І моє мирське психофізичне свідоме життя не тотожне з моїм трансцендентальним Я, в 

якому світ з усіма його фізичними і психічними властивостями конституюється для мене. 
Але хіба я не вживаю обидва рази один і той же термін Я: переживаючи себе в 

природному житті як людську істоту в світі, чи філософськи, коли досліджую світ і себе як 
людську істоту, згідно з розмаїттям «явищ», значень, форм свідомості, що конституюються, 
приймаючи все об'єктивне тільки як «феномен», як інтенціональну єдність, що 
конституюється,— хіба я не визначаю себе як трансцендентальне Я? І чи не знайду я в своєму 
трансцендентальному житті і в своєму душевному мирському житті один і той же зміст? Як 
можна зрозуміти, що Я, яке конституює в собі свою власну сутність, одночасно повинно мати 
її як «свою душу», психофізично об'єктивовану через зв'язок зі своїм тілесним організмом і, 
таким чином, введену в просторову природу, що конституюється в ній завдяки Я? 

Більше того, якщо «інший», як це очевидно, конституйований з таким значенням, яке 
вказує на мене самого як на людське Я,— зокрема, його тіло — на моє власне тіло як «чуже»; 
його психічне жаття — на моє власне як чуже душевне життя, — то як можна зрозуміти це 
конституювання нового смислу буття, смислу його як іншого? Навіть якщо 
самоконституювання Я як просторової, психофізичної сутності є дуже темним предметом, то 
ще більш незрозуміло (явна нестерпна загадка), як в Я інше психофізичне Я з іншою душею 
може бути конституйоване, оскільки його змісту як «іншому» належить моя вагома 
неспроможність пережити його особистий суттєвий душевний зміст в реальній природності 
як мій власний. Отже, важливо, що конституювання інших повинно відрізнятися від 
конституювання мого власного психофізичного Я. 

Далі важливо прояснити, що те, що я з необхідністю приписую іншому (в його 
переживаннях, його досвіді і врешті, що я приписую його станам, які протікають інакше, ніж 
у мене), не тільки збігається зі світом, який я переживаю, але, по суті, це той самий світ, 
який я переживаю; аналогічно й інший має значення такого, що переживається мною в світі і, 
більше того, він переживається мною як такий, що відноситься до того ж самого світу, до 
якого він належить, і т. д. 
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Якщо я в цьому впевнений і, завдяки трансцендентальному проясненню, вже розумію, 

що моя душа є самооб'єктивацією мого трансцендентального Я, то чужа душа також вказує на 
чуже трансцендентальне Я, як на Я, яке інший, з свого боку, починаючи з світу, даного йому 
заздалегідь в його досвіді, і досліджуючи межі, що конституюють життя, повинен зрозуміти в 
своїй «феноменологічній редукції». Отже, проблема «інших» приймає тоді наступну форму. 

Необхідно зрозуміти, як моє трансцендентальне Я споконвічна основа всіх для мене 
сущих значень, може конституювати в собі інше трансцендентальне Я, а також відкриту 
безліч таких Я — «чужих» Я, абсолютно недоступних моєму Я в їх природному бутті і таких, 
що однаково пізнаються мною як сущі, що існують певним чином. 

Але цим проблеми не вичерпуються, вони оточені завданнями, які самі можуть бути 
досліджені тільки в рамках певної проблеми до того часу, поки з цього не виникне остаточно 
з усією очевидністю строгий і необхідний рівень розуміння, який визначить спосіб 
вирішення цих проблем. 

Давайте почнемо з того факту, що світ для нас, скажемо більш чітко — для мене, як Я, 
конституюється як «об'єктивний» (в сформульованому вище значенні: наявний для кожного), 
розкривається сам, яким він є в суспільстві, що пізнає інтерсуб'єктивно. З цього випливає, що 
зміст поняття «кожний» повинен бути вже конституйованим, оскільки тільки відносно нього 
можливий об'єктивний світ. Це означає, що первісний зміст поняття «кожний» (і, відповідно, 
«інший») повинен лежати в основі, він не може бути вищим змістом, а змістом, притаманним 
«кожній людині», з допомогою якого подаються реалії об'єктивного світу і, значить, будова 
цього світу. 

«Інший» на конститутивно початковому рівні вказує, відповідно до свого змісту, на 
мене самого, але, як ми вже раніше відзначали, на мене не як на трансцендентальне Я, але на 
мене як на психофізичне Я. Таким чином, це психофізичне Я не може бути ще Я, людиною в 
об'єктивному світі, об'єктивність якого повинна бути можливою завдяки психофізичному Я, 
що досліджується. 

Це, в свою чергу, вказує на факт, що моя фізична тілесність, відповідно до свого змісту , 
має просторовий характер і є частиною просторово-тілесного оточення, Природою, всередині 
якої я стикаюсь з фізичним тілом іншо- 
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го. Все це не може не мати значення об'єктивного світу. Моє, первісне в собі, 

психофізичне Я (про темпоральний генезис тут ще не йде мова, а тільки про конститутивний 
шар), відносно якого споконвічно інший може бути конституйований, є, як ми бачимо, 
членом в собі першої природи, яка ще не є об'єктивною природою, просторово-часові 
характеристики якої ще не є об'єктивними. Іншими словами, тут ще немає конститутивних 
рис, що конституйовані іншим. В зв'язку з цією першою природою як такою, що належить 
тілу (в межах цієї природи), яка тут називається моїм фізичним тілом, і здійснює 
психофізичні функції в цьому тілі унікально, виступає моє психофізичне Я, одухотворюючи 
його як єдино унікальне згідно з досвідом. Тепер зрозуміло, що ця перша природа, або світ, 
ця перша ще неінтерсуб'єктивна об'єктивність, конституюється в моєму Я як моя власна, в 
єдиному розумінні, оскільки вона не містить нічого чужого для Я, тобто нічого з того, що 
виходило б, завдяки конститутивному включенню інших Я, за сферу дійсно безпосереднього, 
дійсно природного досвіду (або, власне, за сферу того, що випливає з такого досвіду). З 
іншого боку, ясно, що ця сфера, сфера первісної власності мого трансцендентального Я, 
повинна містити в собі мотиваційну основу для конституювання всіх справжніх 
трансценденцій, що виходять за його межі і виникають, перш за все, як «інші» (інші 
психофізичні істоти й інші трансцендентальні Я) і завдяки такому посередництву роблять 
можливим конституювання об'єктивного світу в повсякденному значені: світу не Я, світу 
чужого Я. Будь-яка об'єктивність, в такому значенні, конститутивно відноситься до першого 
чужого Я, яке існує в формі «іншого», тобто не-Я в формі «іншого Я». 

б) Ілюзія трансцендентального соліпсизму' 

Навряд чи необхідно говорити, що ця цілісна багаторівнева проблематика 
конституювання об'єктивного світу є одночасно проблематикою, що анулює так звану 
трансцендентальну ілюзію, яка з самого початку ставить нас на хибний шлях і, звичайно, 
паралізує будь-яку спробу започаткувати трансцендентальну філософію: ілюзію, яка та- 

! Соліпсизм — крайня форма суб'єктивного ідеалізму, в якій безсумнівною реальністю 
визнається лише індивідуальний суб'єкт, що мислить.— Прим, упоряд. 
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ку філософію повинна привести до трансцендентального соліпсизму. Якщо все, що я 

можу прийняти як існуюче, конституюється в моєму Я, тоді все суще здається моментом 
мого трансцендентального буття. 

Але розв'язання цієї загадки міститься, по-перше, в систематичному розплутуванні 
конститутивної проблематики, прихованої в фактах свідомості, згідно з якими для мене світ 
завжди існує, завжди зберігається і підтверджує свій смисл, і, по-друге, в постійному 
розкриванні, яке відповідає ієрархічному узгодженню проблем. Немає і не може бути іншої 
мети, ніж дійсне розкриття через факти свідомості актуальності і потенціальності (інакше, 
характерності) життя ', в якому зміст, світ постійно іманентно будувався і будується. Світ 
постійно знаходиться перед нами, але, перш за все, він є для мене. Завдяки тому, що він є для 
мене, існує смисл світу для нас як одного і того ж світу, що має певний смисл. Смисл, не тим 
або іншим чином «постульований» (і відповідним чином «інтерпретований» з метою 
примирення інтересів розуму і душі), а смисл, експлікований, перш за все, в своєму 
споконвічному джерелі з самого досвіду. Таким чином, спочатку необхідно дослідити світ, 
що переживається, як такий. Занурюючись цілком в потік свого емпіричного досвіду і у всі 
відкриті можливості його послідовного заповнення, я спрямовую свій погляд на те, що 
переживається, і на його загальні, ейдетично схоплювані смислові структури. Керований цим 
процесом, я повинен потім повернутися до форм і змісту дійсності та можливостей, що 
конституюють онтологічний зміст і його різні ступені, при цьому нічого не «постулюючи» і 
не пристосовуючи для інтерпретації, а тільки проясняючи. Тільки таким чином можна 
досягти остаточного розуміння світу, за яким, оскільки воно є остаточним, нічого більше не 
існує, що могло б бути досліджене і зрозуміле. Чи може трансцендентальна ілюзія соліпсизму 
протистояти такому способу дій чисто конкретної експлікації? Чи не є соліпсизм ілюзією, 
яка може з'явитися тільки до експлікації, тому що, як вже сказано, інші і світ для інших 
мають свій смисл в мені, є наявним фактом і, відповідно, проблема полягає в тому, щоб 
прояснити суть справи, проясняючи її як те, що міститься в мені самому? 

1 Мова йде про ейдетичну редукцію.— Прим, упоряд.  
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в) Проблеми вищих рівнів, які стосуються об'єктивного світу 

Природно, що напрямки робіт, вказані вище, не є вичерпними. Дослідження повинно 
йти далі. Перш за все (і дослідження, вказані вище, пов'язані виключно з цим), світ наївного 
досвіду потрібно конститутивно прояснити для того, щоб зробити можливою постановку 
питань вищого рівня, які стосуються конституювання того, що ми можемо назвати 
теоретичним світом — світом, що й справді існує в теоретичному розумінні, або світом, що 
належить до необумовленого і об'єктивно обґрунтованого теоретичного пізнання. Зокрема, в 
зв'язку з цим важливою і складною проблемою є проблема пояснення ідеалізацій, що 
складають інтенціональний зміст науки. Завдяки формальній узагальненості, вони є ніби 
«буттям-в-собі» і «істиною-в-собі» в ідеалізованому розумінні, властивому формальній логіці і 
її «принципам». Але в своєму відокремленні, що стосується певних галузей, ці ідеалізації 
являють собою дійсно великі проблеми — наприклад, ідея точної природи (відповідно до 
«точних» природничих наук)' з притаманним їй «ідеальним» простором геометрії (з її 
ідеальними прямими лініями, колами і т. ін.), що відповідають ідеальному часу. 

г) Заключні спостереження 
Цього нам достатньо, щоб запобігти, правда, в сирому вигляді, плутанині, що виникає 

стосовно проблем інтерсуб'єктивності і мирської об'єктивності. Далі ясно: тільки завдяки 
отриманню результатів, які конституюють онтологічний зміст даного світу, ми можемо 
уникнути будь-якої надчуттєвої абсолютизації буття цього світу і дізнатися, взагалі і зокрема, 
що ми йому повинні, як філософи, приписати, щоб зрозуміти природу, простір, час, причинні 
зв'язки і, в деякому розумінні, точність геометрії, математичної фізики і т. д., замовчуючи 
відповідні проблеми іншого роду, що стосуються наук про дух. 

Все те, що виходить за межі формальнологічної сфери, повинно заздалегідь знаходитися 
в полі зору, щоб ми змогли уникнути хибних домагань формальнологічної діяльності. Ми 
повинні зрозуміти всю глибину проблеми «радіуса дії» пізнання, перш ніж зрозуміємо, на 
чому ґрунтуються ці давні теоретико-пізнавальні судження або те, на що вони претендують. 
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§ 97. УНІВЕРСАЛЬНЕ ФІЛОСОФСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ, 

ЯКИЙ ДОСЛІДЖУЄ ПРОЦЕС КОНСТИТУЮВАННЯ В СВІДОМОСТІ 
Жодний філософ не зміг уникнути тернистого шляху дослідження, на який ми 

добровільно вступили. Універсальний взаємозв'язок всього того, що мислить Я, з життям 
свідомості вже за часів Декарта визнаний як основний філософський факт і особливо багато 
про це говориться в новий час. Але тут немає необхідності про це філософствувати, ще й 
приховувати це за тонким мереживом думок; натомість необхідно проникнути у величезну 
конкретику цього взаємозв'язку і зробити його дійсно філософськи плідним. Філософ 
повинен з самого початку усвідомити собі те, що ми з добрими намірами спеціально часто 
підкреслювали: все, що для нього може існувати й існувати так або інакше (і відповідно 
повинно мати для нього смисл і значення), мусить усвідомлюватися у вигляді його власного 
інтенціонального результату, який відповідає особливості цього сущого, згідно з власним 
«тлумаченням» (як я це вже відобразив у своїх «Ідеях»). Ми не повинні обмежуватися 
порожньою загальністю слова «свідомість» або порожніми словами «досвід», «судження» і 
тому подібне, розглядати свідомість як щось філософськи іррелевантне, віддати її психології 
— тій психології, яка сліпа до інтенціопальності як справжнього суттєвого життя свідомості 
і, у всякому разі, до інтенціональності як телеологічної функції, тобто як конституюючого 
результату. Свідомість зберігається методично відкритою, так що її можна безпосередньо 
«побачити» в смислотворчій діяльності, яка творить смисл в онтологічних модальностях. 
Можна прослідкувати, як предметний смисл (потоковий предмет потокових думок) 
формується шляхом трансформації цих думок в новий смисл під час функціонування їх 
мотиваційного зв'язку, оскільки наявне вже раніше сформоване смислом, який лежить в 
основі і випливає з попередньої діяльності. Якщо до предмета, вибраного для прикладу, 
застосувати таке інтенціональне тлумачення, то відразу виявиться, що це велетенське 
завдання ніколи не може бути розв'язане, тому що воно передбачає розкрити смислотворче 
життя в його універсальності і разом з тим зробити зрозумілими всі смислові образи 
природного, наукового, всезагального вищого культурного життя, все, що в ньому виступає 
як «суще», в 
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його універсальній онтологічній єдності, а саме, виключно з його конститутоючого 

джерела. 
Звичайно, спочатку потрібно розкрити метод, оскільки відкриття Брентано 

інтенціональності, як не дивно, не призвело до того, щоб побачити в ній комплекс 
результатів, що включені, як застигла історія, в наявну інтенціональну єдність, що 
конституюється, і в спосіб, яким вона дана, як історія, яку можна розкрити з допомогою 
строгого методу. Виходячи з цього фундаментального пізнання, будь-який вид 
інтенціональної єдності стає «трансцендентальним керівництвом» конститутивного 
«аналізу» і цей аналіз отримує, в зв'язку з цим, цілком своєрідний характер; це не аналіз в 
звичайному розумінні (реальний аналіз), а розкриття інтенціональних імплікацій ' (перехід від 
досвіду до системи досвіду, який визначено як можливий). 

§ 98. КОНСТИТУТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК АПРІОРНЕ 

Але таке глибоке розуміння залишилось би без реальних плодів, якби не факт, вже 
згадуваний, що в цих дослідженнях індуктивна емпірія не є первинною, але що вона взагалі 
можлива тільки завдяки можливому дослідженню сутності. Цей фундаментальний факт, не 
характерний для ЕСІЄЇ попередньої психології і трансцендентальної філософії, полягає в тому, 
що будь-яка предметність, яка безпосередньо конституюється, наприклад, природний об'єкт, 
відповідаючи своєму сутнісному виду (фізичній речі взагалі), відноситься до відповідної 
сутнісної форми різноманітної, дійсної і можливої (в даному випадку безконечної) 
інтенціональності, яка є конститутивною для цієї об'єктивності. Різноманітність можливих 
сприйнять, будь-яких інших інтенціональних переживань взагалі, які стосуються або можуть 
«узгоджено» стосуватися однієї і тієї ж речі, має (при всій її великій складності) цілком 
визначений сутнісний стиль, ідентичний для будь-якої речі взагалі, відокремлюючись при 
переході від однієї індивідуальної речі до іншої. Існують також форми свідомості, за 
допомогою яких може бути усвідомлена та чи інша ідеальна предметність і які об'єднуються 
як синтетична сві- 

1 Імплікація — логічна операція, яка утворює уповає висловлювання «Якщо..., то ...».— 
Прим, упоряд. 
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домість про неї, маючи певний стиль, істотний для цього виду предметності. Оскільки 

цілісне життя моєї свідомості є в своїй цілісності (без шкоди всім різноманітним окремим 
предметностям, що в ній конституюються) універсальною єдністю життя, що творить смисл, 
і знаходиться у єдності з результатом, цілісне життя свідомості керується універсальним 
конститутивним апріорі, що охоплює всі інтенціональності, апріорі, яке простягається від 
своєрідності інтерсуб'єктивності, що конституюється в Я, до апріорі інтерсуб'єктивної 
інтенціональності, результатом якої є інтерсуб'єктивні єдності і «світи». Дослідження цього 
загального апріорі — надзвичайно велике, а тому вразливе завдання трансцендентальної 
феноменології, яке потребує поступового розв'язання. 

Треба мати на увазі, що продуктивна суб'єктивність принципово не виснажується в 
актуальному інтенціональному житті, в її фактично взаємовпорядкованих інтенціональних 
переживаннях, а що вона існує і існує постійно в своїх здатностях. Здатності не є якимсь 
гіпотетичним способом пояснення в окремих імпульсах «я можу» і «я дію», вони є постійно 
діючими факторами. І таким чином проявляються всі універсальні здатності, суб'єктивні і 
інтерсуб'єктивні. Слід підкреслити, що до них також відноситься феноменологічне апріорі як 
апріорі, утворене з відповідної інтуїції сутності, як це в цілому випливає із змісту 
феноменології. 

Кращому розумінню метода дослідження сутності допоможуть наступні короткі 
зауваження '. 

Все те. що ми доводимо в наших дослідженнях конституції, перш за все стосується 
розуміння будь-якого прикладу будь-якого типу даного предмета, тобто рефлективного 
тлумачення інтенціональності, в якій ми безпосередньо «маємо» реальну або ідеальну 
предметність. Ми зробимо великий крок вперед, якщо визнаємо те, що має безпосереднє 
значення для фактичних дійсних або можливих окремих випадків, зберігає свою силу і тоді, 
коли ми наш приклад цілком довільно варіюємо і потім звертаємось до корелятивних 
«уявлень», які спільно варіюються, тобто до конституюючих переживань, форм, що дані 
«суб'єктивно» і змінюються то безперервно, то дискретно. Насамперед, ми повинні дослідити 
точний смисл видів конститу-  

1 Далі Гуссерль викладає метод варіації або ейдетичного опису.— Прим, упоряд. 
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йованих «явищ», в яких розглядаються узяті для прикладу предмети і їх варіації, а 

також способів, з якими предмети формуються як синтетичні єдності в модусі «як вони 
існують самі по собі». Але це означає запитати систематичний універсум можливого досвіду, 
можливої очевидності, або ідею завершеного синтезу можливого узгодженого досвіду, як в 
ньому усвідомлюється синтетичний образ наявного предмета в його «всебічності», в єдності 
всіх його визначень як самодостатнього і самодоведеного. В такому дослідженні варіації 
прикладу, необхідного в якості первісного, є здійсненням, в якому повинен виникнути 
«ейдос», а завдяки йому очевидність безперервної ейдетичної кореляції конституції і того, 
що конституюється. Якщо .вона повинна щось здійснювати, то її не можна розуміти як 
емпіричну варіацію, а як варіацію, яка вільно здійснюється в сфері чистої фантазії і з 
незалежним усвідомленням довільності в свідомості «чистого» щось. Вона простягається у 
відкритому горизонті нескінченно різноманітних вільних можливостей все нових і нових 
варіацій. В подібних варіаціях, абсолютно вільних від усіх умов, що мають силу факту, 
знаходяться тепер всі варіації, що належать до відкритої безконечної сфери (яка містить в 
собі «довільний» приклад, вільний від будь-якої фактичності), і перебувають у відношенні 
синтетичної взаємодії і загального зв'язку; зокрема, вони знаходяться в постійному і 
всеосяжному синтезі «єдності протилежностей». Але саме в цій єдності, у вільній варіації, 
що безперервно по-новому формується, виявляється необхідно стійке, інваріантне, яке 
зберігає в іншому незмінну самототожність, загальну сутність. З цією сутністю пов'язані всі 
«можливі» зміни прикладів і всі зміни цих змін. Цим інваріантом є онтична сутнісна форма 
(апріорна форма), ейдос, який відповідає прикладу в будь-якій його варіації. Але в 
рефлективному поверненні від онтичної сутнісної форми (її вищий ступінь — «категорія») 
до можливого досвіду, що конституює, до можливих способів появи, можна побачити, що ці 
форми обов'язково варіюються (одночасно з предметами, що конституюються); так що 
сутнісна форма разом зі своїми двома корелятивними сторонами проявляє себе як 
інваріантна. Стає очевидно, що онтичне апріорі можливе тільки як конкретна повна 
можливість, як корелят конститутивного апріорі, конкретно з ним пов'язаного і невіддільного 
від нього. Це стосується не тільки системи можливого досвіду про предмети (в 
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строгому розумінні для конститутивної системи), але і — конститутивної системи в 

широкому значенні, яка вміщує все, навіть види свідомості, що не спостерігаються і є 
можливими коли-небудь для будь-яких предметів. 

Нарешті, наступні дослідження аналітично-формальної всезагальності виявили, що 
будь-який об'єкт (невизначений, можливо, змістовно порожній предмет) мислиться як 
«цілком довільне» щось взагалі, як корелят інтенціональної конституції, невіддільної від 
нього. Ця конституція є невизначено порожньою, але не повністю довільною. Вона повинна 
корелятивно відокремлюватися при будь-якому відокремленні цього «щось» спільно з будь-
якою підпорядкованою йому категорією (ейдосом, що виявився завдяки античній варіації 
відповідних прикладів). Відповідно будь-який інтенціональний і конститутивний аналіз, що 
здійснюється на основі фактичних даних, з самого початку слід визнати як аналіз прикладів, 
навіть якщо це не зрозуміло аналітику. Будь-який результат, звільнений від фактичності і 
тому переведений в царство вільної фантазії-варіації, стає згодженим з сутністю, таким, що з 
аподиктичною ' очевидністю керує універсумом мислимого («чистим» всезагальним), так що 
будь-яке заперечення, як вже неодноразово говорилось, стає інтуїтивно-ейдетично 
неможливим, надуманим. Отже, сказане стосується і тільки що наведеного дослідження. 
Воно саме є едейтичним. Завдання едейтичного методу не в тому, щоб описувати емпіричні, 
емпірично-довільні факти, що повторюються. Універсальна обґрунтованість едейтичного 
методу безумовно необхідна; вона випливає з будь-якого предмета, взятого як приклад, і 
вона нами так мислиться. Лише в едейтичній інтуїції можна прояснити суть едейтичної 
інтуіції. 

Надзвичайно важливо зрозуміти цю просту істину і цю апріорну універсальність, 
особливо враховуючи при цьому вже описане відношення безпосередньо вибраного апріорі 
до його конституції, так само як і апріорне розуміння кореляції предмета і свідомості, що 
конституює. Сказане є знанням, що має особливе філософське значення. Воно утворює 
принципово новий і строго науковий стиль філософії, навіть в порівнянні з кантівською 
філософією, яка містить в собі так багато великих інтуїцій. 

 

1 Аподиктичний — переконливий, такий, що базується на логічній необхідності.— 
Прим, упоряд. 
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Якщо тут за допомогою конститутивних проблем, які належать до сфери предметності, 

розкривається величезна царина апріорного і при цьому суб'єктивного дослідження, то уже 
заздалегідь видно, що вона простягається ще далі, ніж царина, яку складає, перш за все, 
горизонт методичного аналізу. А саме, якщо все фактично суб'єктивне має свій іманентний 
часовий генезис, то слід чекати, що цей генезис також має своє апріорі. Далі, «статичній» 
конституції предметів, яка відноситься вже до «розвинутої» суб'єктивності, відповідає 
апріорна генетична конституція, що виникла з свого необхідного попередника. Тільки 
завдяки цьому апріорне розкривається в найглибшому розумінні (про що вже говорилося), 
оскільки в тому, що аналіз розкриває як інтенціонально-імпліцитне в життєвій конституції 
смислу, міститься застигла «історія». 

§ 99. ПСИХОЛОГІЧНА 
І ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНА СУБ'ЄКТИВНІСТЬ. 

ПРОБЛЕМА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ПСИХОЛОГІЗМУ 

Ні світ, пі суще взагалі, ні будь-який можливий рід не входять «ззовні» в моє Я, в моє 
свідоме життя. Все зовнішнє є те, що воно є в цьому внутрішньому і отримує своє справжнє 
буття, свою самоданість і своє підтвердження всередині цього внутрішнього — своє 
справжнє буття, яке належить саме внутрішньому як полюсу єдності в моїх (а також 
інтерсуб'єктивно в наших) дійсних і можливих різноманітностях, з можливостями як 
здібностями типу «я можу увійти, я можу здійснити синтаксичні операції» і т. д. Будь-які 
модальності буття мають тут місце, вони належать цьому внутрішньому, в якому все 
конституюється, є не тільки кінцем, але й початком, функціонуючи як тематичне завершення 
і початок нової тематики. Крім того, аналогічне відбувається і з ідеями, які конституюються в 
Я, як, наприклад, з ідеєю природних об'єктів, що існують абсолютно, з ідеєю абсолютно 
самодостатніх «істин в собі» тощо. Вони мають «регулююче значення» в зв'язку з 
конституйованою відносністю, конституйованою єдністю нижчого рівня. 

Відношення свідомості до світу не є зовнішнім відношенням, цілком випадково 
зумовленим Богом або наперед випадково існуючим світом і каузальною послідовністю 
фактів, які йому належать. Існує суб'єктивне апріорі, яке передує буттю Бога і світу, буттю 
всього, індивіду- 
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ального і колективного, яке існує для мене, мислячого суб'єкта. Навіть Бог є для мене 

тим, що він є, завдяки результатам моєї власної свідомості. Тут від страху перед моїм 
можливим святотатством не слід відвертатися, а краще важливо бачити проблему. З такою ж 
ймовірністю, як і стосовно іншого Я, результати свідомості не підтверджують, що я цю вищу 
трансценденцію знаходжу і створюю. 

Аналогічно стоять справи і відносно світу, й відносно усієї світової каузальності. 
Звичайно, я перебував в психофізичному каузальному зв'язку з зовнішнім світом.— саме я, 
ця людина, людина серед людей і тварин, серед інших реальностей, які складають світ. Але 
світ з усіма його реальностями, включаючи моє реальне людське буття, є універсумом, що 
конституюється трансценденціями, в переживаннях і здатностях мого Я (і тільки завдяки 
цьому даний в переживаннях і здатностях існуючої для мене інтерсуб'єктивності), цьому 
світові моє Я передує як суб'єктивність, що остаточно конституює. Трансценденція світу є 
трансценденцією відносно цього Я і завдяки йому відносно відкритої спільності Я. При 
цьому слід мати на увазі відмінність, що має місце у Декарта, не дивлячись всю всю її 
неточність: що це Я, це Я як суб'єктивність, остаточно конституює, існує для мене з 
аподиктичною необхідністю (без шкоди для мого нерозкритого і невідомого безконечного 
горизонту); водночас світ, що конституюється в мені, хоча він завжди існує для мене в потоці 
узгодженого досвіду, не викликає ніяких сумнівів (я не можу сумніватися в ньому, якщо 
будь-який новий досвід підтверджує його існування), цей світ має завдяки сутнісній 
необхідності смисл презумптивного існування. Реальний світ існує лише в постійно 
визначеній презумпції ', яку досвід постійно здійснює в однаково констатуючому стилі. 

Тут, напевно, потрібні глибокі і складні дослідження, щоб досягти повної ясності. Але 
вони не потрібні, щоб упевнитися Б тому, що в теорії пізнання нами вже оцінені 
фундаментальні відмінності між: 

1) трансцендентально-феноменологічною суб'єктивністю (яка є видимою через мою 
трансцендентальну суб'єктивність як трансцендентальну інтерсуб'єктивність) з її 

1 Презумпція — припущення про існування світу, реальність якого вважається 
істинною.— Прим, упоряд. 
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конститутивним свідомим життям і її трансцендентальними здатностями і 
2) психологічною або психофізичною суб'єктивністю, людською душею, людською 

особистістю і спільністю особистостей з їх психічними переживаннями в психологічному 
значенні, світом, який частково переживається, психофізичним, індуктивно визначеним 
зв'язком з фізичною тілесністю, що належить світу. 

Внаслідок цього потрібно зрозуміти, чому ми у всіх спробах обґрунтувати існування 
об'єктивного світу з допомогою каузального висновку Я, даного, перш за все, чисто для себе 
(як окремий факт), відзначаємо безглузду плутанину психофізичної каузальності, що 
відбувається в світі, з відносною кореляцією, що має місце в трансцендентальній 
суб'єктивності; плутанину між свідомістю, що конституює, і світом, що в ній 
конституюється. Для розуміння справжнього й істинного змісту трансцендентальної 
філософії вирішальне значення має впевненість в тому, що людина,— не тільки людське тіло, 
але і людська душа, яка у всій своїй чистоті може бути зрозумілою з внутрішнього досвіду,— є 
поняттям світу і, як предметність трансцендентальної апперцепції', входить як 
конститутивна проблема в трансцендентальну універсальну проблему, проблему 
трансцендентальної конституції всіх трансценденцій, навіть всіх предметностей взагалі. 

Радикальна відмінність між психологічною і трансцендентальною суб'єктивністю (в 
якій психологічна суб'єктивність конституюється як така, що володіє мирським і, відповідно, 
трансцендентним ідейним смислом) означає радикальну відмінність між психологією і 
трансцендентальною філософією, особливо трансцендентальною теорією трансцендентного 
пізнання. Не слід дозволяти ніякого зміщення понять психології, не дивлячись на істотно 
обґрунтовані спокуси, які полягають в тому, що чистий аналіз свідомості, здійснений перш за 
все психологічно, може перетворитися в трансцендентальний, не змінюючи істотно свого 
змісту. 

Не можна закривати очі на те, що психологія має свій власний зміст і завжди була 
галуззю антропології як по- 

1 Трансцендентальна апперцепція — діяльність трансцендентального Я, яка пов'язана зі 
здатністю сприйняття предметності зовнішнього світу незалежно від попереднього 
психічного ста ну.— Прим, упоряд. 
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зитивна «емпірична» наука, в якій «психічні феномени», особливо психологічні дані, 

переживання і диспозиції (здатності) існують всередині вже даного світу, що «внутрішній 
досвід» є різновидом «емпіричного», об’єктивного досвіду і який є істиною, як досвід іншого 
або як фізичний досвід; і який є помилкою, коли цей психологічний внутрішній досвід 
змішують з досвідом, який трансцендентально покликаний бути очевидним досвідом про 
чисте мислення. Така помилка, звичайно, не має значення для трансцендентальної 
феноменології. 

Це зовсім не заперечує того, що будь-який вед інтенціональності, включаючи будь-яку 
форму очевидності і будь-яку форму наповнення значень шляхом очевидності, можна знайти 
завдяки досвіду також в психологічній установці, в межах якої її можна розглянути з точки 
зору психології. Не слід заперечувати, що всі наші інтенціональні аналізи, розроблені або 
лише вказані, мають значення також і для психологічної апперцепції'; при умові, що ми 
розглядаємо цю психологічну апперцепцію як специфічну чуттєву апперцепцію, від якої 
шляхом епохе2 можна перейти до конкретності трансцендентальної суб'єктивності як її 
конкретної паралелі. Психологічна теорія пізнання відповідає своєму призначенню тоді, коли 
вона займається розробкою численних проблем, які визначають пізнання як функцію 
внутрішнього духовного життя людини, а психологію — як науку про це духовне життя. Але 
ця теорія пізнання впадає в суперечність, коли від неї чекають розв'язання 
трансцендентальних завдань, коли інтенціональне життя, що психологічно сприймається, 
видається, таким чином, за трансцендентальне і коли за допомогою психології намагаються 
досягнути трансцендентального прояснення всього мирського, впадаючи при цьому в 
замкнуте коло, оскільки психологія з її «духовним життям», «внутрішнім досвідом» вже 
наївно припустила світ. З однакового впевненістю можна сказати: якщо б ця психологія 
пізнання, усвідомивши свою мету, розпочала конструктивну роботу, то ця праця була б на 
користь і філософській теорії пізнання. Всі структури розуміння, 

1 Психологічна _ апперцепція — діяльність психологічного Я, пов'язана з сприйманням 
емпіричної предметності зовнішнього світу.— Прим, упоряд. 

2 Епохе — за Гуссерлем це спосіб відмови від всіх ідей про існування світу, щоб мати 
можливість розглянути свідомість незалежно від питання про зовнішнє існування.— Прим, 
упоряд. 
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придатні для психології пізнання, були б також придатні і для трансцендентальної 

філософії. Якщо б навіть ця суміш результатів психологічної і трансцендентальної настанов 
поширилась би (з самого початку майже неможливо уникнути цієї суміші), то пізніше цієї 
помилки можна було б уникнути шляхом переоцінки, не міняючи звичного розуміння їх 
суттєвого ядра. Безпосереднє і з самого початку приховане взаємопроникнення психологічної 
і трансцендентальної настанов створює великі труднощі і Визначає трансцендентальну 
проблему психологізму. 

І тут на увагу заслуговує ось що: помилка полягає в особливій природі так званої 
«дескриптивної» психології — психології, яка розглядає душу абстрактно, чисто в собі і для 
себе, на основі чистого духовного досвіду. Чиста психологія (як це вже доведено в 
«Логічних дослідженнях») може бути розвинена як апріорна, трансцендентальна 
феноменологія. Обмеження психологічних суджень інтенціональними переживаннями 
(даними в чистому «внутрішньому» досвіді) і їх сутнісними формами (які є апріорними у 
внутрішній ейдетичній загальності), а також чисто психічними можливостями призводить до 
психологічно-феноменологічних суджень. Як уже відзначалось, результатом є замкнена на 
собі психологічна феноменологія, яка має в своєму розпорядженні той же метод 
інтенціонального «аналізу», яким користується трансцендентальна феноменологія. Але в цих 
психологічно-феноменологічних судженнях здійснюється саме психологічна апперцепція. В 
результаті виявляється, що відношення до тілесності, завдяки такому спільному 
інтенціональному припущенню, а також до всього мирського, не виступає чітко в 
понятійному змісті суджень. Але психологічна апперцепція має справу з певним змістом і 
його треба тільки «узяти в дужки», щоб будь-який зміст, який стане завдяки цьому 
незмінним, отримав трансцендентальне значення. Виявлення цієї паралелі між чисто 
іманентною і апріорного психологією (психологічною феноменологією), трансцендентальною 
феноменологією і демонстрацією її сутнісної необхідності є остаточним поясненням проблеми 
трансцендентального психологізму і, водночас її розв'язанням. 
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§ 100. ІСТОРИКО-КРИТИЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

ПРО РОЗВИТОК ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ І, 
ОСОБЛИВО. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 

ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ 

Шлях цілісного дослідження, що охоплює паралельність чистої психології і 
трансцендентальної філософії та містить у собі, в своїй сутнісній загальності, всі можливі 
світи з усіма їх сутнісними сферами реальної й ідеальної предметності, емпіричними рівнями 
(світ ідеального змісту, істин, теорій, наук, ідеального будь-якої культури, будь-якого 
суспільно-історичного світу) — цей шлях залишався ціле століття неторованим. Це було 
цілком зрозумілим наслідком натуралістично-сенсуалістичної помилки всієї психології 
нового часу, побудованої на внутрішньому досвіді. Ця помилка дозволила 
трансцендентальній філософії англійського емпіризму не лише досягнути певного розвитку, 
який завершився осмисленим фікціоналізмом; вона стала живильним ґрунтом також для 
кантівської трансцендентальної філософії коперникового перевороту зі всіма її результатами, 
у зв'язку з чим ця філософія не пішла далі до абсолютно необхідних цілей і методів. Якщо 
чисто конкретне Я, в якому всі прийняті ним предметності і світи суб'єктивно 
конституюються, схоже на безглузду купу даних, що з'являються і зникають як одночасно 
кинуті кості, що підкоряються в своєму падінні безглуздо-випадковій закономірності, яка має 
місце в механіці (різновид асоціації, яка механічно інтерпретується), то тільки з допомогою 
хитрості можна пояснити існування такої ілюзії реального світу. Але Юм спробував зробити 
її зрозумілою, припустивши, що для нас чисто психологічно виникають особливі види фікцій 
відповідно до сліпої регулярності фактів під назвою «тіла, що продовжує існувати», 
«особистості» і т. ін. Ілюзії, фікції, є смисловими обманами; їх конституція здійснюється як 
інтенціональність; вони є мисленням про думки, і лише з інтенціональності може виникнути 
нова інтенціональність. Фікції мають свій власний вид буття, вони вказують на дійсність, на 
суще в звичайному розумінні. Якщо тільки розкрити продуктивну інтенціональність, то тоді 
все, навіть ілюзія, стає зрозумілою в своїй сутнісній об'єктивній можливості: суб’єктивність 
чогось означає для нас тоді його конституйованість. І це не є тією простою суб'єктивацією, 
як у Юма, яка перетворює буття і позірність в соліпсичну позірність; скоріше це 
трансцендентальна суб'єктивація, 
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яка не лише призводить до справжньої об'єктивності, але навіть до її апріорного ядра. 
Величність Юма (в цьому надзвичайно важливому аспекті він ще не визнаний великим) 

полягає в тому, що він, не дивлячись ні на що, був першим, хто зрозумів універсальну 
конкретну проблему трансцендентальної філософії. Він бачив, як в конкретності чисто 
егологічної самості все об'єктивне усвідомлюється завдяки суб'єктивному генезису (і в 
особливих випадках переживається). Юм вперше побачив необхідність дослідження власне 
об'єктивного як результату цього генезису, щоб зрозуміти, виходячи з його граничної 
первинності, легітимність буттєвого смислу всього, що для нас існує. Точніше кажучи, 
реальний світ і категорії реальності, які є його основними формами, стали для нього 
проблемою нового типу. Він був першим, хто серйозно працював з чистою внутрішньою 
настановою Декарта. Це полягало в тому, що він заздалегідь радикально очистив свідомість 
від всього, що надає їй значення реальності в світі, визначив її як сферу «перцепцій», 
«вражень» і «ідей» так, нібито її даність відповідає очищеному внутрішньому досвіду. 

На цій «феноменологічній» основі він знайшов уперше те, що ми називаємо 
«конститутивною» проблемою; бо він відчув необхідність зрозуміти, як вона в чистому 
вигляді виникає в цій феноменологічно редукованій суб'єктивності в її іманентному генезисі; 
як ця суб'єктивність може знайти в запропонованому досвіді трансцендентні об'єктивності, а 
саме реальності, дані в заздалегідь зрозумілих онтологічних формах (простір, час, 
континуум, річ, особистість) . 

Так ми можемо впевнено, виходячи з сьогоднішньої феноменології, описати загальну 
юмівську інтенцію. Тільки до цього ми повинні додати, що він далеко не свідомо 
застосовував метод феноменологічної редукції, який складає основу для феноменології. Далі, 
вперше відкривши конститутивну проблематику, він повністю випустив з уваги основну 
сутнісну властивість духовного життя як життя свідомості, до якого ця проблема 
відноситься; і разом з тим він випустив з уваги метод підходу до неї як до інтенціональної 
проблеми, метод, який, будучи застосованим, безпосередньо підкоряє своїй владі дійсне 
прояснення. Завдяки своєму натуралістичному сенсуалізму, який бачить лише купу даних, 
що висять в позбавленій сутності порожнині, і сліпий відносно об'єктивуючої функції 
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інтенціонального синтезу, Юм впав в суперечності «філософії-якщо-б». 
З іншого боку, що стосується Канта, то Кант успадкував від Юма як об'єкта критики 

конститутивну проблему, оскільки вона стосується природи, але не в усьому її повному 
обсязі, а тільки як частину проблеми з універсального комплексу конститутивної 
проблематики, яка завдяки усвідомленню Юмом картезіанського «я мислю» визначилась як 
проблема конкретного «духовного» буття. Кант не протиставив сенсуалістичній «психології» 
(яка, як ми говорили, є у Юма трансцендентальною феноменологією, хоча сенсуалізм робить 
її суперечливою) справжню інтенціональну психологію як апріорне ейдетичне вчення. Він не 
піддав радикальній критиці психологію Локка і його школи, яка стосується основ 
сенсуалізму. Кант сам ще надто сильно від неї залежав. З цим пов'язано те, що він не 
усвідомив глибокої різниці між чистою психологією (що ґрунтується лише на «внутрішньому 
досвіді») і трансцендентальною феноменологією (що ґрунтується на трансцендентальному 
досвіді, який виникає в результаті «трансцендентально-феноменологічної редукції») і не 
розкрив надзвичайно глибокого змісту трансцендентальної проблеми «психологізму». Але 
разом з тим слід сказати, що його вчення про синтез і трансцендентальні можливості (всі 
його теорії, що стосуються юмівських проблем) є імпліцитно-інтенціонально-
конститутивними, але вони не поставлені на міцний фундамент і не побудовані відповідно 
до радикального методу. 

Але в нашому прагненні до радикальної логіки особливий інтерес викликає відношення 
кантівської трансцендентальної філософії до формальної логіки. Окрім цього, як уже 
відзначалось, заслуговують на увагу мотивації нового часу, які затримували появу 
феноменологічної трансцендентальної філософії. 

Кант дуже випереджав свій час і його філософія залишилась для нас джерелом 
глибоких мотивацій. Половинчастість критики з точки зору систематичної 
трансцендентальної філософії полягає не в тому, що він розглядав формальну логіку (він 
вбачав у ній силогістику, «чисту і загальну» логіку) на зразок англійського емпіризму, як 
схоластичний пережиток, що не має ніякої цінності, і не в тому, що він позбавив логіку 
(відповідно до того, що він за нею визнавав) її власного справжнього смис- 
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лу завдяки психологічному тлумаченню її ідеальності, а в тому, що він не поставив їй 

трансцендентального питання і не надав їй особливого апріорі, яке випливає з такого 
питання. Тут не місце заглиблюватися в кантівську ідею трансцендентальної логіки, яка має 
зовсім інший зміст порівняно з суб'єктивно-загостреною, трансцендентально-
феноменологічною проблематикою, яку ми маємо на увазі. 

Чиста логіка має справу з ідеальними конструкціями. Але такі ідеальні предмети 
повинні спочатку бути побачені і певним чином усвідомлені, щоб їм і чистій логіці можна 
було поставити трансцендентальні питання. XVIII століття і наступні часи визначалися 
філософією емпіризму або, краще сказати, антиплатонізму. Для нього не було нічого більш 
незрозумілого, ніж визнання предметності за ідеальними конструкціями — в тому розумінні, 
яке ми докладно обґрунтували. Для нової історії трансцендентальної філософії і для 
сучасності, яка ще знаходиться під владою старих забобонів, таке визнання має величезне 
значення. Ніщо так не заважало ясному розумінню змісту, проблеми і методу справжньої 
трансцендентальної філософії, як цей антиплатонізм, який впливав на всі течії, навіть на 
філософію вільного від емпіризму Канта. Філософію Лейбніца, що займає виключне місце і 
не має ніякого відношення до трансцендентальної проблеми, ми залишимо тут поза увагою. 
Лейбніц тут, як і багато в чому іншому, не міг діяти рішуче. 

Ми торкнулись деяких основних моментів, які висвітлюють історичний розвиток. 
Давайте тепер повернемося до Юма, який заслуговує на увагу завдяки своєму оригінальному 
значенню незалежно від його впливу на Канта. 

Юм не поставив урівень з трансцендентальними проблемами конституювання світу 
проблеми конституювання ідеальних предметів, а разом з цим проблему конституювання 
логічних ідеальностей, категоріальних утворень, суджень, які формують тему логіки. її слід 
було б поставити в зв'язку з проблемою «відносин між ідеями», які, як і сфера «розуму», в 
точному розумінні відіграють таку велику роль для Юма. Ці відносини займають місце 
ідеальних ейдетичних відносин і законів. Але ні вони самі, ні ідеальні предмети взагалі якраз 
не виступали як факти досвіду, що припускається, або як щось схоже на самоданість в 
свідомості, що припускається,— тобто не виступали як об'єктивні дані в природничому 
досвіді. Відповідна проблема у Юма була відсутня, а також — і від- 
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повідна теорія, покликана «пояснити досвід» подібних передбачених ідеальних 

предметів як внутрішній результат ; чистої фікції. 
Як заміну, в певному розумінні, трансцендентальної проблеми ідеальних предметів ми 

маємо у Юма знаменитий розділ про абстракції. Тут мова йде про перетворення абстрактних 
ідей як даних досвіду в фікції, яке свідчить, що переживання, котрі ми завжди маємо в 
досвіді, дійсно існують і вони, як вчить психологічний аналіз, в цінністю ілюзорного досвіду, 
що Юм намагався показати відносно зовнішнього досвіду і його даних; скоріше, мета 
відзначеного розділу — довести відсутність у пас абстрактних «уявлень» і те, що абстрактні 
ідеї як дані будь-якого досвіду взагалі не зустрічаються, а лише окремі ідеї і стани, що їм 
належать, завдяки чому наше загальне мислення можна пояснити тільки як мислення про 
окремі ідеї. 

Так само стає зрозумілим ставлення Канта до логіки. Буквально починаючи з дедукції і 
включаючи експозицію, логіка Канта являє собою суб'єктивно спрямовану науку — науку 
про мислення, як апріорну, відокремлену від емпіричної психології мислення. Але в 
дійсності, згідно з її змістом, кантівська чиста формальна логіка виходить з ідеальних 
конструкцій процесу мислення. Справжнє трансцендентальне питання про можливість 
пізнання, поставлене відносно цих конструкцій, він опускає. Як можна вважати формальну 
логіку, з її апріорністю, самодостатньо обґрунтованою? Як зрозуміти, що Кант ніколи не 
думав поставити трансцендентальне питання про сферу формальної логіки, взятої в собі і для 
себе? 

Це можна зрозуміти завдяки вже згаданій залежності Канта від Юма як об'єкта 
критики. Юм спрямував свою критику лише на досвід і світ досвіду і визнав неможливість 
пізнання відносин між ідеями (які Кант розумів як аналітичне апріорі). Кант вчинив 
аналогічно: він не перетворив саме це аналітичне апріорі в проблему. 

Для наступних часів це означало відсутність, в серйозному розумінні, якого-небудь 
пізнавально-психологічного або, скоріше, трансцендентального феноменологічного 
дослідження, яке складає істинну потребу повної, тобто двохсторонньої логіки. Але справа 
не в тому, чому до цього не прийшли або не мали мужності зрозуміти ідеальність логічних 
конструкцій у вигляді власного, замкнутого в собі «світу» ідеальних об'єктів і, вчиняючи так, 
поставити болюче питання: як суб'єктивність в собі самій з 
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джерела своєї спонтанності може створити образи, які справедливо вважаються 

ідеальними об'єктами ідеального «світу». А потім (на більш високому рівні) питання про те, 
як ці ідеальності можуть застосовуватися для просторово темпорального обмеженого 
існування в культурному світі (визначеному як реальний світ, введений в просторово-
темпоральний універсум), для наявного буття за формою історичної темпоральності для 
теорій і наук. Зрозуміло, що це питання універсалізується стосовно ідеальностей будь-якого 
роду. 

Сам Капт, хоча він визнав (в головних компонентах арістотелевої традиції) апріорний 
характер логіки, її незалежність від всього емпірично-психологічпого, інакше кажучи, 
хибність введення логіки у вчення про досвід, проте не зрозумів справжнього змісту її 
ідеальності. Звідси міг би виникнути для нього мотив трансцендентальної постановки 
питання. 

Починаючи з Локка, відсутність уваги до предметності ідеального у всіх його формах 
мала наслідки для теорії пізнання, яка спочатку повинна була змінити логіку, що втратила 
довіру, а точніше кажучи, починаючи з Юма ця відсутність довіри вплинула і на теорію 
судження, яка, пройшовши через віки, не змінила свого стилю. 

Психологічний натуралізм став повсюдно панувати; він зайнятий пошуками, 
починаючи з Локка, дескриптивних психічних «даних», в яких повинно міститися джерело 
всіх понять, він вбачає дескриптивну суть судження у «вірі» — в психічних даних, які не 
відрізняються від чуттєвих даних, даних червоного або гучного. Але в цьому немає нічого 
особливого, хіба Юм, і після нього Мілль, не говорили про загадки віри? Чому тоді 
«червоне» або будь-які інші чуттєві дані не є загадкою? 

Зрозуміло, що кожен переживає інтенціональпість і має її результати перед собою; але в 
натуралістичній настанові вона може не братися до уваги. До того ж відкриття Врентано 
інтенціональності нічого по суті не змінило. Невистачало послідовного корелятивного 
розгляду ноезису ' іноеми 2, мислення і предмета думки як предмета думки,  

 
1 Ноезис — поняття, яке визначає інтенціональну спрямованість свідомості на об'єкт, що 

є зовнішнім відносно неї.— Прим,упоряд. 
2 Ноема — об'єктивний «полюс» досвіду свідомості, який визначається після «епохе»; 

об'єкт, який іитенціюється свідомістю; об'єкт як він існує сам по собі з усіма своїми 
феноменальними сутнісними властивостями.— Прим, упоряд. 
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розгортання інтенціональності, розкриття «різноманітності», в якій конституюється 

«єдність». Воно не було трансцендентальною провідною зіркою, тому що мета теорії судження 
не була з самого початку спрямована на дослідження судження в логічному значенні як 
ідеально-ідентичну діяльність з точки зору ноетично-ноематичної різноманітності, яка дає 
можливість нам зрозуміти її первісне виникнення в цій ідеальності: цілісній теорії судження 
не вистачало справжньої мети. Така мета вимагала визнання ідеальних суджень, ідеальності 
як такої, як даності очевидності, що сприймається. Замість цього зупинились на психічних 
«даних». 

Спеціально розроблені теорії утворення суджень також залишились в сутінках 
невизначеності психології, яка розвивала локківські традиції; психологи, як ми вже говорили, 
всупереч «внутрішньому досвіду», відмовились від самого стилю конститутивних проблем в 
нашому феноменологічному значенні, який охоплює в непідробній правдивості всі чисто 
психологічні проблеми, а також проблеми суджень. Проблеми суджень як такі не можуть 
бути зовсім ізольовані і розглянуті в зв'язку з вузькими поняттями судження в традиційній 
логіці. Інтенціональність нічого не ізолює, вона може бути розглянута лише в синтетичній 
єдності, яка тематично пов'язує всі окремі імпульси психічного життя в єдине відношення на 
основі предметності або, швидше в подвійній поляризації полюсу Я і полюсу предмета. 
«Об'єктивуюче» здійснення,— якому підпорядковані всі окремі інтенціональні переживання 
на різних рівнях і відносно до різних, зв'язаних з світом предметів,— припускає кореляцію 
цілісної універсальності психічного життя з онтичною універсальністю (з усіма в собі 
єдиними предметами). Ця телеологічна структура інтенціонального життя як універсально-
об'єктивуюче життя визначається на основі того, що предмет і судження (в широкому 
значенні) взаємопов'язані з універсальністю, в якій ми можемо вільно підпорядкувати будь-
який вже даний об'єкт нашим категоріальним діям. Саме завдяки цьому (і як індекс цієї самої 
телеології) предикативне судження також набуває універсального значення для 
психологічного життя. 

Проте ця важлива проблематика суджень довго залишалась незатребуваною, поки не 
були відкриті, з одного боку, предметність подібних ідеалів, а з іншого — зміст і метод 
інтенціонального дослідження, і не було переможе- 
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не безглуздя натуралістичної психології (і, крім того, натуралістичне трактування 

іптенціональності. яка отримала нове значення). Поки цього немає, ні психологія, ні ідеальні 
(«нормативні») філософські дисципліни, які потребують «психологічного» пояснення,— 
логіка, етика, естетика — не можуть цілеспрямовано прийти до свого істинного методу. 

Для логіки (а не для інших паралельних їй дисциплін) сказане визначає напрямок 
істотно необхідних для неї реформ. Вона повинна перебороти феноменологічну наївність, 
вона повинна більше відповідати визнаним ідеалам, ніж позитивній науці про логіко-
математичні ідеальності. В постійній двосторонності (взаємно визначеній) дослідження 
логіка повинна систематично повертатися від ідеальних конструкцій до свідомості, яка 
конституює їх феноменологічно; ці конструкції, згідно з їх змістом і межами, стають 
зрозумілими як істотні результати корелятивної структури плідного пізнавального життя, яке 
розміщує їх як разом, так і окремо згідно з широкими, конкретними зв'язками 
трансцендентальної суб'єктивності. Завдяки цьому ніщо не змінюється в ідеальній 
об'єктивності логічних образів, як і в реальному світі. 

Вище ми вже говорили, що певну мету не можна поставити, виходячи з невиразної 
потреби в суб'єктивно спрямованих логічних дослідженнях взагалі, поки ідеальна 
об'єктивність таких конструкцій чітко не виявлена і рішуче не визнана. І лише тоді постає 
проблема, як ідеальні предмети, що виникають в нашій діяльності судження і пізнання, 
існуючи в сфері нашої свідомості як результати пізнання, отримують буттєвий смисл 
«об'єктів», існуючих в собі, на відміну від випадковості актів і суб'єктів. Як «приходить», як 
виникає цей смисл в нас самих? І звідки ми можемо його мати, якщо не з наших власних 
здійснень, що конституюють буття? Те, що для нас має смисл, чи може мати його з іншого 
джерела, ніж ми самі? Ці питання, раз виникнувши відносно певного роду об'єктів, відразу ж 
стають загальними: чи не є будь-яка об'єктивність, з усім своїм смислом, з яким вона коли-
небудь була прийнята нами, такою, що в нас самих виникла або виникає і саме з тим 
смислом, який ми самі їй приписали? 

Відповідно трансцендентальна проблема, яка вимушена боркатися об'єктивної логіки 
(у вузькому або широкому Розумінні) відносно сфери її ідеальної предметності, зай- 
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має позицію, паралельну трансцендентальним проблемам наук про реальність і, 

зокрема, трансцендентальній проблемі природи, розробленої Юмом і Кантом. Таким чином, 
безпосередній висновок, який стосується уявлення світу ідей і особливо світу чистих 
логічних ідей (завдяки розробці імпульсів, отриманих від Лейбніца, Больцано і Лотце), 
повинен полягати в тому, що потрібно негайно поширити трансцендентальну проблему на 
цю сферу. 

Але так просто історичний розвиток не здійснюється. Кантівська проблематика і теорія 
постають як ціле і міцно сидять в панцирі систематичності, так що можливість переходу до 
логічної сфери ідей залишається поза межами дослідження. І не лише тому, що для Канта 
виявились чужими такі думки за вказаними вище причинами. Його трансцендентальні 
проблеми в їх історично обумовленому вигляді не ґрунтуються, як цього вимагає остаточна 
ясність проблеми, на першооснові будь-якого трансцендентального дослідження — 
феноменологічній суб'єктивності. Дійсно, як це вже ясно, загальність трансцендентальної 
проблеми й її зміст представлені одночасно. Проблеми Канта з самого початку висвітлені на 
дуже високому рівні, щоб задовольнити теоретико-пізнавальні інтереси логіків. Звичайно, 
можна сказати, що великі неясності і труднощі, з якими Кант увійшов в свою проблемну 
сферу і які зробили її також складною, щоб задовольнити потребу в повній ясності, 
безпосередньо пов'язані з тим, що він не визнав трансцендентальну проблему логіки як 
проблему, що передує логіці. Якщо існує трансцендентальна можливість природи в значенні 
науки про природу, а також проблема такої науки, то з цього випливає, як її сутнісна 
передумова, формальнологічна проблема науки як теорії, а саме трансцендентальна 
проблема. Але для Канта цього достатньо, щоб прийняти формальну логіку в її апріорній 
позитивності або, як ми говорили, в її трансцендентальній наївності. Вона для нього є 
абсолютним і остаточним, на чому можна побудувати філософію поза всякими сумнівами. 
Таким чином, при радикальному підході йому треба було, перш за все, розчленувати 
проблематику на проблеми донаукової і наукової природи і спочатку (як Юму) поставити 
трансцендентальне запитання лише донауковій природі, і тільки потім, згідно з 
трансцендентально-формальною логікою, до природознавства і його природи. Разом з тим 
ясно: лише тоді, коли трансцендентальна філософія виходить з принципового 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 



 
го обмеження природи, яку вона споглядає, вона спроможна відкрити ідеальності, щоб 

мотивувати становлення трансцендентальної логіки. 
В будь-якому випадку доведено, що історичні форми трансцендентальної філософії 

Канта і його неокантіанських послідовників (як істотні попередні ступені трансцендентальної 
філософії) не придатні як перехід для трансцендентальною розгляду ідеальних і особливо 
логічних світів. Це випливає з природи історичного розвитку, оскільки, відкривши логічну 
сферу як сферу ідеальної предметності, можна почати з цих ідеальних конструкцій,— які 
конституюються шляхом спонтанної діяльності,— і перейти до чистого змісту 
трансцендентальної постановки питання взагалі, а не критично опрацьовувати кантівську 
постановку питання, починаючи з його особливої тематичної сфери. Тому не випадково, що 
феноменологія в своєму виникненні йде своїм шляхом — від уявлення ідеальності логічних 
конструкцій до дослідження їх суб'єктивної конституції і лише тоді — до розуміння 
конститутивної проблематики як універсальної проблематики, яка належить не тільки до 
логічних конструкцій. 
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