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«Феноменологія психозів» Артура Татосяна належить 

до найбільш значущих досліджень в історії феномено-

логічної думки. Вперше зазначена тема була окреслена 

у доповіді на Психіатричному та неврологічному кон-

гресі 1979 року в Анже. У цьому відгукові ми хочемо на-

самперед схарактеризувати пошуки дослідника, який 

нібито початково не мав простору перетину для мета-

фізичних смислів та медичного знання, але це пробле-

ма, на яку Татосян виходить у своїх подальших розмис-

лах у контексті феноменологічного знання. Саме праця 

«Феноменологія психозів» стала для дослідника висно-

вком його роздумів і розв’язанням практичних завдань 

у психіатрії.

Татосян свого часу раніше за інших відчув у психології 

та психіатрії той простір питань феноменологічного 

знання, що промовлятиме про повсякденність саме як 

відповідну структуру значень. Наші намагання побачи-

ти цей світ, інколи навіть в його прихованих формах, 

вимагають розуміння інтенційності, а саме інтенцій-

ності у відповідній сфері знання; власне, і раціональ-

ності цього вже пізнаного у світі. Та й врешті чим для 

нас може постати саме намагання усвідомити феномен 

інтенційності сприйняття світу — застереженнями від 

нього або ж способом визначити межі його розумності? 

В межах поставлених проблем навіть і сама теоретична 

психіатрія у певній розгубленості — чи то теоретичне 

знання у сучасному світі має, в першу чергу, орієнтува-

тися на метафізику у феноменологічних пошуках, чи то 

залишатись у просторі знання практичного. Саме в кон-

тексті повсякденного світу постають проблеми структу-
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ри смислової реальності, а саме поняття 

повсякденності стане у подальшому од-

нією з головних тем у «Феноменології 

психозів» стосовно можливого аналізу 

структур реальностей досвіду, до яких 

Татосян наближався у багатьох своїх 

розмислах у сфері феноменологічного 

знання. Поняття повсякденного зазви-

чай перетинається з поняттям «життє-

вого світу» в розумінні Едмунда Гусерля, 

і це не може не бути зрозумілим, адже 

це не лише створені в людському досві-

ді смисли, але й те, що ми можемо ви-

значити як відповідні «правила гри» 

(règles du jeu), певні закони соціального 

або ж певне не-усвідомлення людиною 

інтерпретованих моральних та науко-

вих норм знання. Безперечно, що до с-

лідник у просторі саме теоретичної 

психіатрії зазначає, що це є тією струк-

турою значень, яка передбачає рефлек-

тивне, а саме той момент, що Гусерль 

свого часу визначив як «рефлективний 

акт» у свідомості. Татосян наголошує на 

рефлективному, що в контексті феноме-

нологічного знання дає змогу аналізу-

вати цей «рефлективний акт» ще й у по-

тоці суцільної об’єктивації реальності.

Смисл повсякденного імплікує знан-

ня і тих відповідних «правил гри», які 

вже нібито присутні в людському розу-

мінні. Дослідник використовує поняття 

сприйнятого, смаку, чуттєвого, наголо-

шуючи на здатності людського більш 

чітко та конкретно щось «виокремлю-

вати» в сприйнятому і розуміти досвід 

уже як водночас проблему трансцен-

дентального пізнання; це власне й має 

бути засадовим для самої здатності по-

бачити речі репрезентованого Світу; не 

можна не відзначити, що для Татосяна 

розмисли стосовно кантівських проб-

лем у «Феноменології психозів» поста-

ють ще й як проблема критеріїв класич-

ного та сучасного смислу, принаймні 

якщо враховувати саме методологічні 

проблеми феноменологічного досвіду. 

Кілька тем саме у метафізичному досві-

ді вже не дають змоги замислюватися 

над цими переживаннями саме у формі 

кантівського питання, адже наявність 

як форма контакту з реальністю вже 

втрачена, принаймні втраченим буде 

саме це відчуття реальності; саме так 

Татосян визначає проблему у «Фено-

менології психозів», говорячи про дію-

чі, активні форми аномальної свідомос-

ті, які виявляють себе вже як моменти 

психологічного знання. Татосян безпе-

речно має рацію в тому, що ми навряд 

чи змогли б тоді говорити про автен-

тичність зв’язку, що поєднує нас з дій-

сністю. Сам розрив здійснився як роз-

рив з дійсністю, а проте все це постає у 

подальшому ще як проблема самої струк-

турованості знаку; пізнання речі — це у 

будь-якому разі досвід практичного, і 

саме його дослідження у «Феноменології 

психозів» Татосян визначить у назві 

розділу «Досвіди, їх репрезентування як 

емпіричного Я, трансцендентального Я 

та чистого Я», в якому й сформулює 

проблему смислової структурованості. 

У досвіді, який ми можемо визначити 

як природний та повсякденний досвід, 

ми повинні від початку взяти до уваги 

емпіричне Я як природне та вже власне 

Я у досвіді. Стосовно ж Татосяна, то це 

ще й рівень досвіду, який себе прогово-

рює в почуттєвому, а тому й постає як 

проблема теоретико-психологічного до-

 с лідження в аналізі процесу сприйнят тя 

минулого, пережитого у досвіді, власне 

психічного минулого як проблеми пі-

знаваного.

Гусерль ще не визначив усіх методо-

логічних проблем інтенційного щодо 

самої «конкретності» свідомості, які у 

подальшому стануть безперечно необ-

хідними та важливими для феномено-
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логічної психології та психіатричного 

знання взагалі. Отже, зробимо засте-

реження, що феномен інтенційного 

вимагає розгляду теоретико-ме то до ло-

гічного в контексті філософського знан-

ня загалом, що власне й зупиняє нас 

перед іншими дискусійними темами ін-

тенційного. Гусерль, ніби для себе, не 

дозволяє у цьому просторі обґрунтову-

вати інтенційне в контексті ще й фізич-

ного процесу, принаймні не згадує про 

це у своїх працях, але, попри все, в його 

текстах згадано про певну співвіднос-

ність між суб’єктивними пізнавальними 

актами та їх смисловим наповненням. 

Вар то відзначити, що саме близькість 

тієї структури знаку, перед якою і по-

стає феноменологічний метод сприй-

няття цього зв’язку між інтенційними 

актами та їх предметним наповненням, 

давала змогу виявляти у феноменоло-

гічній теорії цю коґнітивну проблему 

досвіду, нехай спочатку на рівні «реґіо-

нальних аспектів», а також те, як інтен-

ційні акти у своїй формальній структурі 

дають змогу чіткіше виходити на рівень 

саме реальної свідомості досвіду. Йдеть-

ся не про сам досвід практикуючого, 

співвідносний з реальністю як такою.

Не в останню чергу саме це постало 

для Татосяна у формі певної вимоги 

стосовно чистого досвіду. Гусерль, як 

ми бачимо принаймні у відтвореному 

пізніше тексті «Формальної та транс-

цендентальної логіки», наголошує зна-

чущість трансцендентального досвіду. 

Формальну структуру інтенційної сві-

домості, інтенційності як можливості 

наукового бачення феноменологія ви-

значає не як позитивність, а як «прово-

кацію до сумніву» або до незгоди зі 

Світом, що залишився перед нами не-

пізнаним.

Утім, про який емпіричний досвід ми 

мали б право висновувати у межах фе-

номенологічного знання? Емпі рич ний 

досвід після здійснення редукції постає 

перед нами як результат цілісного кон-

ститутивного процесу, частково це ме-

ханізми конституювання часу, які самі 

перетворюються на відповідні феноме-

ни переживання свідомості. Вод но час 

Татосян отримує право говорити як про 

репрезентованість (або про протилеж-

ність) смислів, так і про можли ві «зсу-

ви» у пережитому: вбачаючи тут проб-

лему виключно методологічну, це нале-

жить бачити в просторі як емпіричного 

Я, так і трансцендентального Я; остан-

нє в дослідженні й постає як рівень 

психічного досвіду. Хіба ж ні? При-

наймні це дає Татосяну змогу у межах 

психології означувати попереднє сторіч-

 чя як постійне вдавання до відпо відної 

«відточеності та адекватності у досвіді», 

вдавання, яке знає себе у постійних по-

шуках «між» досвідом емпіричного та 

досвідом трансцендентального, і саме 

це «між» і означає себе як можливий 

простір чистого Я, що перебуває у по-

стійних намаганнях віднайти себе в по-

тоці власного переживання та світу.

Визначені Татосяном форми емпі-

ричного Я, трансцендентального Я та 

чистого Я вже знайомі як певні форми 

методологічної редукції. Але це дає змо-

гу відзначити, що перехід на рівень ре-

дукції від початку знає себе як тему ті-

лесності, як певну методологічну опе-

рацію у досвіді, але тілесності, яка вже 

«бачить» себе і вже у цьому є часткою 

«трансцендентального апріорі». Саме 

феноменологічна пізнавальність і пере-

ходить на рівень сутнісного знання як 

трансцендентального, якщо, звичайно, 

зможе знайти себе у цих пошуках «між», 

знаючи водночас себе поза внутрішнім 

досвідом і поза природним як таким.

Вдаючись до теми сутнісного у «Фе-

но менології психозів», автор визначає її 
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як тему сутнісного знання в розумін ні 

відповідного ейдосу, якщо брати до 

уваги саме Гусерлеві інтерпретації. Для 

автора саме це і є можливістю перейти 

від рівня редукції ейдетичного через ін-

тенційне у свідомості до питань ціліс-

ного сприйняття, ілюзійності у досвіді, 

певних ефектів галюцинацій у свідо-

мості, навіть своєрідного обману почут-

тєвого. Феноменологія у просторі су-

часного знання визначає цю проблему 

як часово-просторову в кантівському 

сприйнятті реальності, але це вже не є 

проблемою класичного досвіду як пи-

танням реальності. Дискусії у цьому 

просторі гуманітарного знання, зокре-

ма у межах психології, ускладнюють тео-

 ретико-метафізичні тлумачення проб-

леми як такої. Це змушує Татосяна 

наголошувати: «Чому стосовно саме 

досвіду?» Чи знаємо ми у психіатрії «діа-

лектичні тлумачення власне сучасного 

діалектичного досвіду» як «патологію 

волі» чи як редукцію можливості у до-

свіді? Для дослідника це дає змогу при-

наймні означити проблему — чи мож-

лива психологія як простір рішень 

«між», але між редукційним феноменом 

та власне небажанням побачити щось 

інше саме по собі. Це дасть психології 

змогу інтерпретувати проблему як своє-

рідну форму «шизофренічного відчу-

ження» у сприйнятому, а також як на-

магання нормальної свідомості уник-

нути «не вартого» уваги щодо Світу, 

пережитого не до кінця  у свідомості. 

Безперечно, це дає змогу виходити на 

рівень феноменологічної психіатрії. 

Татосян говорить про феноменологічні 

критерії саме щодо істинності (адекват-

ності) досвіду і можливості структуру-

вати у цьому контексті критерії захво-

рювання. Метафізичні наміри таких 

теоретиків, як Гусерль, Гайдеґер, Сартр, 

дають Татосяну змогу вказувати на 

прин ципове значення феноменології 

для психіатрії. Зроблені Гайдеґером ви-

сновки щодо редукційного, інтенцій-

ного у досвіді саму теперішність сучас-

ного світу перетворюють на досвід як 

певне «буття-до-смерті». Тому Татосян 

веде мову про рівень інтенційності, яка 

дозволяє спостерігати за собою і не мо-

же знати себе як певний рефлективний 

досвід (або як самостійний раціональ-

ний момент досвіду). Як ми у цьому 

контексті можемо визначити простір 

феноменологічного? Для теоретика це 

простір тієї інтенційності, яка, спосте-

рігаючи за свідомістю «Я-можу», про-

буджує саме у моєму досвіді бажання 

тримати себе у межах внутрішнього 

сприйнятого, але ще не пережитого до 

кінця. Це, власне, й дає змогу спостері-

гати за світом «поруч», водночас зали-

шаючись у просторі світу.

Чи не це дає дослідникові змогу по-

стійно звертатися до гусерлівської теми 

«життєвого світу»? Адже це простір ще 

й тієї оновлюваності для психології, 

практичної психіатрії, який дає змогу за 

рахунок пізнаного минулого бачити са-

му «життєвість теперішнього». Плідні 

дослідження у цьому контексті Татосян 

виконав спільно з Полем Рикером. Вче-

ний звертається до таких метафізичних 

питань, які є особливо цікавими у кон-

тексті феноменологічних пошуків мови 

і можливих вторинних інтерпретацій 

понять теоретичного у досвіді.

Проблеми, порушені Татосяном у ре-

цензованій праці, у подальшому дослі-

джуватимуть такі вчені, як Серж Вал ди-

носі (сучасне коґнітивне знання), Філіп 

Габестен (психологія та інтенційність, 

ідеї феноменологічної психології у 

працях Гусерля та Сартра), Жорж Лан-

тері-Лаура (лінґвістичні розвідки що-

до сучасної психіатрії) та інші дослід-

ники.


