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ГУССЕРЛЬ: АНАЛІЗ ЙОГО ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ 
 
Поль Р і к е р  (нар. 1913) — французький філософ, представник феноменологічної 

герменевтики, професор університетів Чікаго, Парижа і Страсбурга. 
Рікер розвиває гносеологію герменевтики. «Тлу- 

1 Фрагмент однойменної книги П. Рікера упорядкував В. Ф. Бурлачук. 
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мачення» завжди опосередковується знаками, символами і текстами, завжди зв'язане 
з саморефлексією. Різниця інтерпретацій в пізнанні обумовлена різними способами 
екзистенції суб'єктів. Суб'єкт пізнання — це насамперед суб'єкт існування. 

Головним предметом філософії Рікер вважає особистість як творця світу культури. 
Він аналізує свідомість людини в полеміці з класично-раціоналістичною теорією, висхідним в 
дослідженні людського Я є феноменологічний і психоаналітичний підхід. Філософ 
намагається поєднати вчення Гуссерля про«життєвий світ», ідеї Фрейда про «одвічні 
імпульси» Я і онтологію Хайдеггера. 

Основні роботи: «Свобода і природа», «Людина, яка помиляється», «Символізм зла», 
«Гуссерль: Аналіз його феноменології». 

Окремо взяте поняття «феноменологія» не досить зрозуміле. Воно означає науку про 
явища і про те, що являється. Таким чином, будь-яке дослідження або твір, присвячений 
способу появи чогось, є в деякому розумінні феноменологією. Може бути створена 
феноменологія таких «сфер», як реальність, предмети, тварини, людина. Аналогічно можна 
опрацювати феноменологію відчуттів (наприклад, страху, якщо кожен опише спосіб, яким 
страх. страшний предмет або світ під знаком страху виявляють себе) і в цілому суб'єктивного 
процесу свідомості. В цьому розширеному розумінні слово «феноменологія» охоплює будь-
яке популярне уявлення про явища. Дане поняття ! має довгий шлях, не скутий 
дисциплінарним обмеженням при вживанні. 

Феноменологія стає строгою наукою, коли статус появи речей (в широкому розумінні 
слова) стає проблематичним. Коротше кажучи, коли виникають питання: що означає «поява» 
для речі, для живої істоти, для людини, свідомого досвіду, для відчуття, для образу і т. д.? Як 
такі «сфери» реальності (річ, тварина, істота і т. ін.) відносяться до суб'єктивних процесів 
свідомості (сприйняття, уява, абстрагування, судження і т. ін.)? В строгому розумінні 
проблема буття, онтологічне питання заздалегідь виключається з феноменології тимчасово 
або постійно. Проблема пізнання того, що є в абсолютному значенні, «береться в дужки», а 
спосіб появи розглядається як самостійна проблема. Феноменологія в строгому розумінні по- 
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минається тоді, коли ця відмінність рефлектується заради неї самої, незалежно від 

остаточного результату. З іншого боку, коли б не відбувся акт народження, в якому явища 
виникають ціною буття або на його основі, якщо вони більше не сприймаються і не 
систематизуються, тоді феноменологія перестає бути філософською дисципліною і 
опускається до рівня звичайної і популярної дисципліни. 

Якщо розвинути те, що мається на увазі в першому і строгому визначенні 
феноменології і якщо кожен назве «трансцендентальною» будь-яку спробу віднесення умов 
появи речей до структури людської суб'єктивності, тобто до самого життя суб'єкту, в якому і 
для якого виникають речі, тоді можна сказати, що вся феноменологія трансцендентальна. Ще 
до Гуссерля Кант і Гегель саме так розуміли поняття «феноменології». Якщо воно стосується 
способу існування речей, то як ми можемо говорити про «екзистенціальну» феноменологію? 
Чи знаходиться це інше її відгалуження поряд з трансцендентального феноменологією? Але 
як може існувати таке відгалуження, якщо вся феноменологія трансцендентальна? Ми 
побачимо, що феноменологія, яка носить назву «екзистенціальної», не є іншим розділом 
поряд з «трансцендентальною», швидше вона є методом і використовується для розв'язання 
проблем існування. 

Феноменологія екзистенціального гатунку використовується в дослідженнях і працях 
різних авторів. Сюди можна віднести останні дослідження засновника сучасної 
феноменології Едмунда Гуссерля. В них ми можемо вивчати «трансцендентальну» 
феноменологію, яка стосується аналізу різних аспектів включення людини в світ. Крім того, 
ми повинні вказати на функцію строгого опису, яка має місце у К'єркегора і Ніцше, а також у 
Гегеля в «Феноменології духу», не забувши нагадати, що різновид феноменології 
економічного існування помітний в працях Маркса. Ці екзистенціальні описи складають 
природне джерело сучасної феноменології. В порівнянні з цими філософами, які знаходяться 
в антагонізмі з гегелівською «Логікою», в якій класична філософія прийшла до свого 
завершення, роботи Гуссерля, ймовірно, мають більш чільний зв'язок з неокантіанством, ніж 
припускав сам автор. Третє коло екзистенціальної феноменології конституюється працями, 
зокрема французькими, які знаходяться на стику феноменологічного методу, що йде від 
Гуссерля, і 
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екзистенціальної проблеми, успадкованої від гегелівської філософії. Вони більше всього 
заслуговують назви «екзистенціальної феноменології». 

(І) «Екзистенціальний» поворот «трансцендентальної» феноменології 

Феноменологія Гуссерля стає все більш і більш екзистенціальною в залежності від того, 
в якій мірі проблема сприйняття став пріоритетною над усіма іншими проблемами. Це 
потребує пояснення. В перших роботах Гуссерля, від «Логічних досліджень» до 
«Картезіанських роздумів», свідомість визначалась не через сприйняття, не шляхом 
наявності, так би мовити, в ньому речей, а краще всього за допомогою її дистанції до них або 
відсутності. Ці дистанція і відсутність мають силу позначення, сигніфікації. Інтенція 
позначення може бути порожньою (і навіть непридатною до заповнення, як у випадку з 
абсурдними реченнями). Тоді сприйняття залишається єдиною привілейованою формою 
заповнення шляхом інтуїції. Та ким чином, свідомість подвійно інтенціональна, по-перше, 
завдяки сигніфікації, і по-друге, завдяки інтуїтивному заповненню. Коротше кажучи, в 
перших роботах свідомість одночасно — і мова, і сприйняття. 

В працях і манускриптах останніх десяти років сприйняття описується як первісна база і 
генетична основа всіх операцій свідомості. Сприйняття — це свідомість, яка припускає, 
бачить і уявляє наслідки, підтримує і обґрунтовує, свідомість, яка позначає, судить і 
говорить. Виділення цього шару (свідомості) створює можливість переходу до 
екзистенціальної феноменології. Фактично смисл існування речей і суб'єкта розкривається 
одночасно у сприйнятті, яке інтерпретується таким чином. 

Із зустрічі з платонівською, а потім галілеївською традицією, яка вважає, що істинна 
реальність не те, що сприймається, а те, що кожний розуміє і вимірює, випливає, що «річ» 
трансцендентна по відношенню до свідомості. Ця трансценденція, звичайно, не є 
абсолютною трансценденцією на зразок «речі-в-собі», зустрічі якої з свідомістю не 
відбувається; її суть — релятивна трансценденція об'єкта, в напрямку якого свідомість 
трансцендує себе. Свідомість, яка визначається як інтенціональне, знаходиться поза своїми 
межами. Вона зв'язана в своїх блуканнях з «речами», які може розглядати, бажати, мати. 
Відповідно світ — це 
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«світ-для-мого-життя», оточення «Я, що живе». І він має цей смисл лише у відношенні 

до «живого теперішнього», в якому угода між повсякденним життям і теперішнім, що 
проявляється, постійно поновлюється. Час, утриманий і передбачений уявою, яку Кант 
називав «мистецтвом, прихованим в природі», завдяки якому живе теперішнє, ніколи не 
перестає виходити за межі самого себе, створює проект універсального світу. 

В міру того, як феноменологія набувала все більш екзистенціонального характеру, 
«пізній» Гуссерль ставав все більше емпіриком, бо цілісна структура розуму (предикативне 
судження, твердження, заперечення, синтез і наслідок) випливала з «пасивного синтезу», 
діючого на рівні сприйняття. Зі сказаного стає зрозуміло, що цей рух в напрямі первісної 
даності руйнує будь-яку спробу конституювати світ в «свідомості або починаючи з 
свідомості». Таким чином, тенденція трансцендентальної феноменології компенсується 
послідовним розкриванням того, що первісну даність не можна конституювати, з неї можна 
лише виходити. Первісна даність є те, що не можна ні конституювати, ні редукувати. 

Отже, «світ» не те, що Кант говорив про нього, наприклад, ідея розуму, яка примушує 
нас об'єднувати науковий досвід. Ця космологічна ідея заміщається відповідним 
екзистенціальним поняттям горизонту суб'єктивного життя. «Світ» передує будь-якому 
«об'єкту». Він не лише передбачуваний як умова можливостей, він наперед заданий в тому 
розумінні, що будь-яка діяльність в даний момент здійснюється в уже наявному світі. Більше 
того, світ є тотальністю, яка не складається з частин і не підлягає сумніву. Він є «пасивним, 
наперед заданим всієї діяльності судження», «єдиною основою віри, на якій будується будь-
який досвід окремих предметів». 

(II) Імпліцитна феноменологія філософії існування 

(1) Не вся екзистенціальна феноменологія пов'язана з Гуссерлем, є і далека від нього. 
Доречно нагадати, що перша робота Гегеля називалася «Феноменологія духу». В теперішній 
час цією великою книгою «живляться» більшість опонентів гегельянства, супротивників 
гегелівської «Логіки». «Феноменологія духу» є одним з джерел філософії існування. 

В цій книзі філософія, рухаючись від свідомості до са- 
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мосвідомості, включає в себе з самого початку найбільш драматичний досвід людства, 
який спочатку виражався лише в поетичній, драматичній або релігійній формі, а не в досвіді 
економічного, політичного або історичного характеру. Сторінки про бажання бажання, яке є 
другим Я, про боротьбу за визнання через діалектику раба і пана, про стоїцизм і скептицизм, 
нещасну свідомість і т. д.— всі вони сьогодні добре відомі. Прагнення Гегеля дати 
можливість людському досвіду дослідити його в цілісності можна порівняти з гаслом 
Гуссерля: «Повернутися до самих речей». В той же час Гегель ввів у сферу 
феноменологічного аналізу «негативний» досвід знищення, протиріччя, боротьби і 
фрустрації, який надає трагічного відтінку його феноменології. Він надзвичайно далекий від 
праць Гуссерля, який ніколи не звертався до «роботи негативного» (за гегелівською 
термінологією) для пояснення самосвідомості. 

Ця відмінність фундаментальна. В той самий момент, коли вона обіцяє необмежене 
збагачення опису людського існування, це обіцяння «негативного» парадоксально заявляє 
про кінець феноменології. Фактично, цей досвід «негативного» має на увазі забезпечення 
«переходів» від однієї форми до іншої і цим створює систематичне зчеплення, яке стара 
логіка тотожності і несуперечливості була цілком нездатна внести в багатство людського 
досвіду. «Негативне» не є системою аналітичного типу на зразок комбінаторної логіки 
Лейбніца, а діалектичного, в якій «негативне» є посередником для становлення духа через 
його форми. Таким чином, феноменологія відкриває «негативне». Це призводить до нової 
логіки, яка виключає феноменологію. Ось чому філософія існування, хоч вона і приймає той 
або інший гегелівський аналіз, окремо взятий, виступає проти гегелівської системи і проти 
Логіки, в якій немає місця для трагедії. 

(2) Поняття «екзистенція» в значенні, прийнятому сучасною філософією, йде від 
К'єркегора. Екзистенція переважно виникає в печалі і самоті, сумнівах, екзальтації і 
пристрастях, це індивідуальне, яке Система заперечує; дивний і ірраціональний стан 
екзистенціального мислителя з самого початку уникає будь-якої методологічної вимоги. 

1 Мова йде про знаменитий четвертий розділ з «Феноменології духа» Гегеля — «Істина 
вірогідності себе самого».— Прим, упоряд. 
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Отже, вона за межами феноменології, якщо виходити з її строгого характеру як науки 
про феномен. 

Не дивлячись на це, в двох відношеннях мислення К'єркегора містить передумови для 
цілком строгої феноменології. В першу чергу, його хворобливе піклування про 
самовиправдання, яке створює один з найекстраординарніших засобів для опису 
суб'єктивності, яка конституює. Наприклад, опис «стадій життєвого шляху» пропонує 
незвичайний метод, в якому інтимність найбільш індивідуальних сповідей включає 
спільність порожніх абстракцій. Так само запаморочливий страх, навіть боязнь страху, який 
відчуває свобода, стикаючись з нескінченністю своїх можливостей і конечністю своїх 
засобів, і який стимулюється забороною (страх, який невинність навертає до гріха), цей же 
страх визначає опис, який мобілізує джерела казуїстичної психології, драматичного 
мистецтва і телеологічної антропології. Коротше кажучи, «поняття страху» є, власне, вже 
феноменологією свободи. 

Виходячи за межі цієї потреби у виправданні, яка породжує безжальну раціональність, 
роботи К'єркегора формують своєю ірраціональністю другий мотив для створення строгої 
науки. Фактично йому, як супротивнику Регеля, необхідно було обгрунтувати своє 
прагнення будувати антисистему і, таким чином, крок за кроком перейти від протилежності 
системі до взаємозв'язку з нею. «Філософські фрагменти»... розвивають методологію 
антисистеми, опрацьовуючи актуальні «категорії» індивіда на відміну від категорій логіки: 
мить замість вічності в логіці, індивід замість цілого, парадокс замість посередності, 
екзистенція замість Системи. Зовсім не без суперечностей екзистенціальний мислитель 
прагне до строгої розробки «понять» антисистеми і, таким чином, до феноменології, яка 
ніколи не розчиниться в логіці, як у Гегеля. В цих двох напрямках К'єркегор є батьком 
екзистенціальної феноменології. (3) Але Ніцше також один з її батьків. Він вживав строгі 
описи, хоча з інших, ніж К'єркегор, причин. Безсумнівно, афористична, символічна, навіть 
міфологічна форма належить до суті його мислення, спроба відшукати в Цьому систему 
марна. Але, за задумом Ніцше, строгі описи необхідні йому, як і К'єркегору. Вони потрібні не 
заради самовиправдання, не заради встановлення непрямого спілкування з іншим, а для 
безжального викриття моральної і Духовної несправжності нашої культури. Праця Ніцше (у 
Крайньому разі з негативного, нігілістичного боку) ве- 
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личезна справа методичного розвінчання ілюзій. «Генеалогія моралі» (хіба Гуссерль не 
назвав одну з останніх своїх робіт «Генеалогією логіки»? є справжньою феноменологією, 
водночас редуктивною і генетичною, яка застосовується відносно тотальності морального 
феномена. 

Владний и дикий інстинкт лицемірства, який філософія обіцяє дослідити, опублікувати 
і зруйнувати, є центром людського існування. Таким чином, задовго до гуссерлівської 
феноменології, яка аналізує техніку редукції, філософ «підозри» рухався від похідного до 
первинного. Тепер не має значення, що він з'єднав в своїй техніці істини догматизм 
інстинкту і еволюційний сцієнтизм, які в наш час відкидаються. Не має значення і те, що 
Ніцше, можливо, втратив себе в цій руйнівної сили пристрасті. Залишається фактом те, що 
він перший практикував «екзистенціальний психоаналіз», названий так пізніше Ж.-П. 
Сартром. Генезис духа покори, який випливає з волі до влади, і демонізму — з прагнення до 
святості, в багатьох аспектах більш значні, ніж феноменологія пізнання, якого обмежена 
більша частина праць Гуссерля. Вони містять в собі як критику Я, усвідомлення змісту часу, 
так і дають оцінку Західній історії в цілому. 

(III) Екзистенціальна феноменологія. Тепер можна розрізнити основні теми сучасної 
екзистенціальної феноменології, яка виникла на грунті союзу ' гуссерлівської феноменології і 
філософії існування. Але ці дескриптивні теми не можна вихопити неушкодженими а їх 
філософського контексту. Навіть коли вони розроблені за допомогою одного й того ж методу 
і в одних і тих же термінах різними філософами, все одно вони насичені різними намірами, 
які істотно міняють зміст. Екзистенціальна феноменологія ніколи не описує заради самого 
задоволення описувати. Приклади Гегеля, К'єркегора і Ніцше ясно демонструють, що опис 
ефективний лише для великих цілей: аналізу відчуження, місця людини в світі або відкриття 
її метафізичних вимірів і т. д. Кожний з цих аспектів притаманний людському існуванню, 
тому так багато описових стилей в екзистенціальній феноменології. Давайте візьмемо за 
приклад три теми, які є трьома мелодійними лініями екзистенціальної феноменології. 

(1) Перше — це приклад теми «власного тіла». У Габ- 
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рієля Марселя ' вона має функцію відокремлення і відновлення: з одного боку, 
відокремлення від ідолатрії анонімного епістемологічного суб'єкта, який знаходиться поза 
ситуацією, поза небезпекою, недосяжний для трагедії і особистої смерті, з іншого боку, 
відновлення конкретного, реставрація досвіду одночасно особистого і загального, 
розмішеного між двома полюсами — тілесного і таємничого. Цей подвійний шлях, 
критичний і реставраційний, призводить до старанних, тонких і іноді невловимих описів 
«власного тіла». Цей шлях проходить між «бути» і «мати» (я є це і я маю це), між органом і 
інструментом, самототожним і окремим. Мислення, введене в оману об'єктом, намагається 
відновити точний зміст вислову «я існую». Але в той момент, коли ця екзистенціальна 
феноменологія ототожнюється з філософією втілення, вона відмовляється від неї, 
повертаючи їй заборгованість шляхом дослідження досвіду, який може бути названий 
онтологічним, тому що відкриває вкоріненність мого буття в буття: вірність, надія і т. ін. 
Екзистенціальна феноменологія означає «позитивний і конкретний підхід до онтологічної 
таємниці». Іншими словами, феноменологія «власного тіла» грає двозначну роль відносно 
вкорінення в конкретному і онтологічної таємниці. 

З іншого боку, опис власного тіла у Мерло-Понті слугує філософії конечного, яка 
заперечує безвідносне, що не має певної точки зору, коротше, він знаходиться на службі у 
філософії без абсолюту. «Феноменологія сприйняття» змушена рухатися від одного кінця до 
іншого, не маючи справжньої референції 2 відносно об'єкта, який ніяк не можна побачити і 
який міг би виправдати можливість сприйняття, навіть не заперечуючи наявності у 
свідомості якої-небудь точки зору. Можна не сумніватися, ця програма припускає, що інші 
дії свідомості (а саме наука і те, Що підпорядковується мові і логосу) містять ті ж самі 
фундаментальні структури, «ті ж самі синтези переходу, той же самий вид горизонту», що і 
перцептуальний досвід; коротше, вона допускає, що «будь-яка свідомість є перцептуальною, 
навіть усвідомлення нас самих. Таким чином, перший договір, укладений між пізнанням і 
конечним, обумовлює всю феноменологію сприйняття. Опис «власного 

1 Габріель Оноре Марсель (1889—1973) 
— французький _ філософ, засновник католицького екзистенціалізму, драматург і критик.— 
Прим, упоряд. , 

2 Референція — точна інформація про об'єкт.— Прим, упоря . 
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тіла» є її пробним каменем. Як Гуссерль і Габріель Марсель, він іде паралельно з 
критикою відчуттів, які реконструюються психофізіологією, тобто відчуттів як простих 
наслідків фізичних стимулів. Феноменологія закликає під час опису переходити від 
відчуттів, які є об'єктом наукової свідомості, до сприйняття, яким воно є. Останнє дається як 
таке, що володіє значенням, на відміну від відчуттів, на які посилається сенсуалізм, але не як 
інтелектуальне, на відміну від суджень досвіду згідно з інтелектуальною традицією, яка йде 
від Лашельє і Ланго до Алайна і Брюнсвіга '. 

Теорія «власного тіла» є тією критичною точкою, в якій підбиваються підсумки 
зруйнування об'єктивного мислення і встановлюється перспективне вчення сприйняття. Ні 
психічне, що відповідає рефлективній філософії, ні «фізіологічне», що відповідає науковому 
мисленню, не мають справи з власним тілом, бо воно є рухом буття-в-світі, одночасно 
вільним і залежним, і як таке, що проектується, і як дане. Виходячи з такої точки зору, будь-
який аналіз поведінки здійснюється так, щоб запобігти альтернативам автоматизму і 
абстрактного розуму. «Власне тіло» є центром всіх невизначеностей між змістом, що 
народжується, і фактичністю, між тим, що відбувається, і тим, що рефлектує Таким чином, 
екзистенціальна феноменологія Мерло-Пенті явно розбігається з платонівським переходом 
від наявного до потойбічного. Обслуговуючи перехід від рефлексії до дорефлективного 
досвіду, екзистенціальна феноменологія стає ідентичною з виправданням буття-в-світі. 
Кожен може дивуватися тому, яким чином можливий момент рефлексії в тому, що не 
рефлектує, відданості універсальності й істині і, нарешті, сам філософський акт, якщо 
людина повністю тотожна сприйняттю, діям і життю. 

(2) В цьому розділі феноменології виникає тема, важливіша, ніж тема «власного 
тіла»,— тема свободи, яка підтверджує підпорядкованість дескриптивного методу 
екзистенціальному наміру. Причина зрозуміла: при наявності свободи онтологічний статус 
людини стає сумнівним. Хайдеггер уже поставив феноменологію на службу 
фундаментальній онтології, де експлікація буття людини повинна відкрити горизонт теорії 
буття як буття. Після сказа- 

1 Леон Брюнсвіг (1869—1944) —французький філософ, представник критичного 
раціоналізму.— Прим, упоряд. 
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ного не дивно, що феноменологія свободи також є ядром досліджень Жан-Поля Сартра 
і здобуває онтологічний заголовок «Буття і ніщо» і підзаголовок, який об'єднує 
феноменологію і онтологію. Проте ми не залишимо сферу екзистенціальної феноменології, 
бо завдяки свободі екзистенціальне і онтологічне стають синонімами. Буття людини полягає 
в екзистенції в тому розумінні, яке К'єркегор надав цьому слову. 

Прорив, який Сартр здійснює в своїй постановці проблеми свободи, полягає виключно в 
зміні онтологічного індексу свободи. Чи можемо ми дійсно сказати, що буття людини 
полягає в її екзистенції? Давайте краще скажемо, що екзистенція полягає в бутті свого 
власного ніщо. Тут феноменологія починає виконувати свою роль, бо вона накопичує досвід, 
в якому я відкриваю свою свободу негативним способом — у відсутності, захопленні, 
дистанції, невдалому з'єднанні, постійності, стражданні, запереченні, коротше кажучи, там, 
де свобода відкривається як нігіляція минулого., здійсненого — словом, буття. Очевидно, 
феноменологія припускає, що буття первинно зводиться до буття речей, до речевості. Потім 
стає зрозуміло, що заперечення великої метафізичної традиції, внаслідок якої буття є 
переважно актом, керує цією феноменологією нігілюючих актів. Більше того, вона проявляє 
винахідливість, проникливість і силу в однаковій мірі. «Зміст негативного», яким володів 
Гегель (і до якого, як ми бачили, Гуссерль втратив ключ), знову виникає в сучасній філософії 
завдяки Сартру. Цей діалектичний зміст збагачується к'єркегорівськими і марксистськими 
темами неспокою і боротьби. Крім того, Сартр використовує живий зміст конкретних 
ситуацій, які як філософ він черпає з п'єс. Нарешті, гуссерлівське поняття інтенціональності 
приймає новий вигляд після того, як була прокладена стежка в негативність. Вона стає 
природною дистанцією, кроком від себе, нічим, яке відокремлює існування від володіння 
ним. Але крок, який зводить цю феноменологію нігілюючих актів до рівня онтології цього 
ніщо, зробив філософ, а не феноменолог. 

Проте та ж наполегливість, та ж сама дескриптивна строгість можуть слугувати цілком 
різним цілям, о кожен може описати, як Г. Марсель, інший рівень свободи, який, скоріше, 
полягає не у моїй ізоляції від іншого, а в можливості кожному розкритися у звільнено- 
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му теперішньому. Феноменологія звільнення, яка описує перехід від не-наявності до 
наявності, від скупості до щедрості, стає тут передвісником цілком іншої онтології, в якій 
головний акцент зроблений на участі в бутті, а не на його нігіляції. Але не цей дух опису 
відрізняє феноменологію. Відмінність міститься в самому слові «буття», яке одні визначають 
як акт, що дає існування, інші — як грубі дані або як мертві предмети. 

У Мерло-ІІонті феноменологія свободи може також набирати форми феноменології 
«власного тіла», яка, як ми бачили, з'єднує Я з зовнішнім світом замість того, щоб довершити 
розрив між «для-себе» і «в-собі». Якщо фактично тіло є рухом мого буття-в-світі, якщо воно є 
спонтанністю, яка опиняється в ситуації, щоб її формувати, тоді вирішальний досвід свободи 
треба вбачати не в драматичному русі розриву, а краще в моменті зайнятості, який включає 
все оточення в ситуацію. Уявити наше минуле, наше людське оточення — значить поставити 
себе в ситуацію. Звідси випливає, що конкретна свобода не може бути знайдена ніде, окрім 
як в цій універсальній здатності ставити себе в ситуацію. Все або ніщо Сартрової свободи, 
можливо, не має нічого спільного з дійсним досвідом, який не знає суверенного «в-собі» і 
ніколи не зустрічається пі з чим, крім відносної свободи, постійно зайнятої «утворенням 
деяких речень про світ». Феноменологія свободи настійливо продовжує метафізику 
конечного, початок якій поклала теорія власного тіла. 

(3) Тема Іншого продовжує наш аналіз відносин між феноменологічним методом і 
онтологічними намірами екзистенціальної феноменології. Ж.-П. Сартр починає свій аналіз 
існування Іншого з досвіду бачення, пастки пильного погляду, який заморожує мої рухи, 
редукує до умов об'єкта, краде у мене мій світ і знищує свободу разом з моєю суб'єктивною 
позицією. Існування Іншого, таким чином, конституює моє «природне падіння», тобто рух, 
завдяки якому я падаю в світ і приречений парирувати і штовхати, тобто приречений до 
боротьби, яка проявляється прямо або опосередковано навіть в статевій діяльності. Але вибір 
цього погляду як предмета дослідження, який вривається, фіксує, визначає, загрожує, тому 
що він є руйнівним, веде феноменологію геть далеко. Якщо Інший відкривається мені через 
свої споконвічні права як права на вторгнення і крадіжку, то чи 
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не тому, що сама свобода описувалась без врахування досвіду великодушності і 
дарування? Чи немає в попередньому задумі помилки, як десь Еммануель Муньє' сказав, що 
пильний погляд Іншого — це погляд, який приголомшує, а не скидає? 

Але такі проблеми виникають, коли йде мова про Іншого, про свободу або про власне 
тіло: галузь екзистенціальної феноменології — це орієнтована галузь. Ніхто не описує щось 
заради задоволення зробити чудовий аналіз. Прагнення вбачати у співробітництві, взаємодії, 
наприклад, гравців однієї команди або галерних рабів, непорозуміння або конфлікт, заважає 
виникненню іншого онтологічного статусу, відповідно до якого можливе або неможливе 
конструювання поняття «ми», в якому відмінність між мною і іншими може бути якось 
переборена. 

Таким чином, екзистенціальна феноменологія здійснює перехід від трансцендентальної 
феноменології, породженої редукцією будь-якої речі до її появи в мені, до онтології, яка 
відновлює питання про зміст буття для всього, що «існує». 

 

1 Еммануель Муньє (1905—1950) — французький філософ, засновник французького 
персоналізму.— Прим, упоряд. 
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