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ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Одним з головних завдань цього дослідження є 

виявлення самопідтверджувальної тавтологічності 

виразу «феноменологія досвіду». Мені йдеться, 

от же, насамперед про те, що сама сутність фено-

менології як філософського вчення і методології 

наукового дослідження полягає в тому, що її пред-

метом є досвід у найширшому розумінні цього 

слова. Може здатися, що твердження про те, що 

феноменологія є вченням про досвід, сьогодні 

звучить як банальність. Для багатьох сучасних 

дослідників, які стоять не на феноменологічних 

позиціях і залучають до своїх розвідок феноме-

нологію як одну з можливих інтелектуальних на-

станов, ця теза виглядає самозрозумілою. Серед 

вітчизняних науковців таке бачення демонструє, 

наприклад, Михайло Мінаков у дисертаційному 

дослідженні «Історія поняття досвіду», коли він 

починає розділ, присвячений розгляду феноме-

нологічної концепції досвіду з такого опису фено-

менології: «Феноменологія Едмунда Гусерля… 

була тим способом філософування, що покладав в 

центр аналізу досвід. Феноменологія від початку 

намагалася утримати в полі зору досвід поза пси-

хологічним тлумаченням і описати його в автен-

тичний спосіб, поза філософськими термінами, 

що несли навантаження надто великої кількості 

тлумачень» [Мінаков, 2007: с. 245]. Зрозуміло, що 
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в історико-філософському дослідженні поняття досвіду ефективною та 

корисною є презентація феноменології як філософії досвіду. В такому ра зі 

цей доволі впливовий напрям сучасної філософії може бути органічно за-

лученим до інтелектуальних розвідок такого ґатунку. Отже, визнання до-

свіду центральною темою феноменології має тут, на мою думку, суто ін-

струментальну функцію, хоча й відповідає певній тенденції самої фено-

менологічної філософії. Але ця тенденція має неоднозначний характер.

Сучасний український знавець феноменологічної філософії та філо-

софської герменевтики Андрій Богачов також указує на досвід як на цен-

тральну феноменологічну тему: «Гусерль переконував, що всі поняття, усі 

положення, навіть закони логіки, слід утверджувати в безпосередньому 

досвіді, який складається з феноменів. Феноменологія є методом досвідно-

го обґрунтування всього можливого знання» [Богачов, 2006: с. 87]. При цьому 

він слушно зауважує, що «…феноменологічний досвід принципово відрізня-

ється від поняття досвіду, який раніше знала теорія пізнання» [Бога чов, 

2006: с. 87]. Розумін ня феноменології як філософії досвіду подибуємо, на-

чебто, й у текстах сучасних закордонних феноменологів, зокрема в та кого 

визнаного автори тета феноменологічної традиції, як Бернгард Валь ден-

фельс: «Заява, в якій стверджується, що у феноменології все обертається 

навколо досвіду, не є надто сильною. Цей новий і водночас старий мотив 

досвіду є не лише преференційною темою, а й чимось на кшталт царини 

випробування феноменологічного мислення, а отже, більшою мірою 

слугує виявлен ню мислення Гусерля» [Вальденфельс, 1999: с. 142]. Сама 

назва тексту «Фе номенологія досвіду Едмунда Гусерля», цитату з якого 

наведено вище, начебто містить приховане визначення феноме нології: 

феноменологія Гу серля — це феноменологія досвіду. Проте можна помі-

тити, що тверджен ня Вальденфельса доволі обережні. Адже «заява, в якій 

стверджується, що у феноменології все обертається навколо досвіду, не є 

надто силь ною». Тобто для феноменології досвід є важливою темою, але 

не все в ній обертається навколо цієї теми. Окрім того, дос від як тема 

феноменоло гії — це «новий і водночас старий мотив» фено менології. Тоб-

то феноме нології начебто завжди йшлося про досвід, але усвідомлення 

досвіду як центральної теми феноменології є доволі новим. До того ж ця 

тема, на думку Вальденфельса, є випробуванням феноменології, яке 

«слугує виявленню мислення Гусерля». Залишається лише додати, що це 

випробування слугує виявленню мислення самого Вальденфельса та 

будь-якого фено менолога. 

Отже, досвід — це не так загальновизнана те ма феноменології, як 

стала провокація феноменологічного мислення або сталий виклик фено-

менології. Утім, чи не є для феноменології така провокація, такий виклик 

чи таке випробування найважливішим, про що взагалі може йти ся у фі-
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лософському дослідженні? На мій погляд, однією з го ловних тен денцій 

феноменології є поступовий перехід від фі лософії свідомості до філо-

софії досвіду. При цьому свідомість і досвід постають як комплемента-

р ні поняття, і перехід від одного з них до іншого здійснюється через ін-

версію словосполучення, що їх поєднує: досвід сві домості — свідомість 

(або усвідомлення) досвіду. Враховуючи це уточнення, можна стверджува-

ти, що феноменологія настільки є філософією сві домості, наскільки свідо-

мість є усвідомленням досвіду, і настільки філо софією досвіду, наскільки 

досвід є досвідом свідомості. Комплементарність свідомості та досвіду да-

ється взнаки в багатьох сучасних феноменологічних текстах. 

Так, у сучасного росій ського феноменолога Віктора Молчанова від-

нахо димо непомітний перехід від поняття свідомості до поняття досвіду й 

навспак: «Задум феноменології свідомості полягав насамперед у тому, 

що до самого цього вчення про свідомість повинен залучатися живий до-

свід свідомості, й експлікацію досві ду свідомості слід здійснювати не 

«ззов ні» — з позиції соціології, фізіо ло гії тощо, а «зсередини», тобто на 

підставі внутрішнього досвіду. Феномено ло гія прагне розкрити досвід 

тільки на підставі досвіду — досвід може постати тільки в досвіді, тільки 

через дос від» [Молчанов, 2004: с. 123—124]. У творах вітчизняних філо-

софів, присвячених проблемі свідомості, також можна помітити цю тен-

денцію переходу від поняття свідомості до поняття досвіду. 

Яскравим прикладом цього може слугувати книжка Анатолія Лоя 

«Свідомість як предмет теорії піз нання» [Лой, 1988]. Указана тенденція да-

ється взнаки, скажімо, в назві другого розділу цього дослідження «Сві-

домість і досвід». І хоча теоретичну пози цію Лоя аж ніяк не можна визнати 

суто феноменологічною, утім елементи феноменологічного стилю мислен-

ня, зокрема певні мотиви Гай де ґеро вої фундаментальної онтології, безпе-

речно вплетені в перебіг розмислів ук раїнського науковця. Відомий поділ 

творчості Гусерля на період ста тич ної феноменології і період ге нетичної фе-

номенології, як на мене, також більш влучно можна інтер претувати в термі-

нах переходу від феномено логії свідомості до фено м енології досвіду. 

У статті «Порядки видимого» Валь денфельс, посилаючись, зокрема, на 

Мерло-Понті, пише про «…відмову від прямого «природного» спряму-

вання погляду, яке від початку зануре не до світу речей. Утім, ця відмова 

не веде до іншого світу, якогось світу просто форм або просто пе реживань, 

натомість вона зумовлює іншу на станову щодо цього світу; цей наш світ 

постає як інший, більше не як уже наявний світ, а як світ у виникненні» 

[Waldenfels, 1994: S. 236]. У цьому ду же короткому, але насиченому змістом 

описі Вальденфельс вдало схоплює відразу декілька важливих мо тивів фе-

номенологічного способу філософування. Він вказує на вим кнення при-

родної настанови як відмову від первинної наївності. Це вимкнення, як 
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відомо, є однією з головних тем «Ідей І» Гусерля [Husserl, 1976]. Але цю 

відмову він інтерпретує вже в термінах пізнішого варіанта феноменології, 

який і заведено називати генетичним, адже світ, який відкривається в цьо-

му позбавленому наївності погляді, — це не статичний наявний світ, а світ, 

що виникає. І тут Вальденфельс натякає на ще один важливий момент 

феноменологічного вчення, на інтенційність, адже виникає світ в інтен-

ційних актах його конституювання, що мають до того ж темпоральний ха-

рактер. Але описати цей динамічний світ в термінах філософії свідомості 

вже неможливо, адже цей світ і є світом нашого досвіду в найширшому 

розумінні цього слова. Отже, в цій цитаті Вальденфельса також прихова-

ний зазначений перехід від свідомості до досвіду. Хоча цей перехід не є вже 

таким непроблематичним у філософії самого Гусерля. Так, у лекціях, які 

він читає у Фрайбурзі в 1923—24 роках і які потому виходять друком під 

назвою «Перша філософія», тобто в пе ріод так званої генетичної фено-

менології, подибуємо такий опис «без сумнів ної науки», тобто феномено-

логії: «Безсумнівне виявлення чистої свідомості як так званої первинної 

осно ви (Urboden) будь-якого прояснення пізнання може лише тоді при-

слу житися такому проясненню, якщо на ньому буде встановлено безсумнів-

ну науку, передовсім систему абсолютно безсумнівних безпосередніх істин 

свідомості» [Husserl, 1956: S.142]. 

Варто зазначити, що наприкінці цитати Гусерль знову повертається до 

свідомос ті. Отже, граничною підставою прояснення пізнання і фундамен-

том справ жньої науки він визнає все ж таки свідомість. Хоча в «Кар те-

зіанських медитаціях», що, як відомо, спираються на текст доповідей, які 

Гусерль читав у Франції в 1929 році (так званих «Паризьких доповідей»), 

віднаходимо вже пасаж, у якому в основу свого інтелектуального проекту 

він покладає саме досвід: «Початок — це чис тий і, так би мовити, ще німий 

досвід у властивому сенсі, якому тепер варто надати чистого виразу» [Hus-

serl, 1950: S. 77]. Для самого Гусерля ця ди лема — свідомість або досвід — 

радше взагалі не була релевантною. Адже для нього, вочевидь, засадовою 

була інтуїція згаданої вже комплементарності цих двох понять. А отже, в 

усіх своїх фено менологічних розвідках, від видання друком «Логічних 

досліджень» [Hus serl, 1975: 1984], створен ня феноменології в Гетингені й 

до незавершеної роботи над «Кризою» [Husserl, 1954] у Фрайбурзі, Гусерль 

послуговувався обома поняттями й не намагався визначити статус феноме-

нології згідно з одним із них. 

Тому, ко ли я розглядаю розвиток феноменології як реалізацію тяжін-

ня від філо софії свідомості до філософії досвіду, я певною мірою застосо-

вую ту дос лід ницьку стратегію, яку називаю аісторичним реконструюван-

ням. У такий спосіб я намагаюся відтворити дуже важливу внутрішню тен-

денцію всього феноменологічного проекту. Ця тенденція має специфічний 
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характер. Адже Гусерль артикулює її, скажімо, у назві одного зі своїх ос-

танніх не завершених творів: «Досвід і судження», але не тема тизує її, тобто 

не робить предметом рефлексії. Натомість для багатьох сучасних дос-

лідників феноменології, як уже зазначалося, визначення феноменології 

як філо софії досвіду править за самозрозумілу баналь ність. Утім, якщо 

не вказати на зв’язок у феноменології поняття досвіду з поняттям свідо-

мості, можна не помітити важливі внутрішні проблеми феноменологіч-

ного філософування та ресурси їх розв’язання в межах самої феноменоло-

гії. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філо-

софію досвіду дається взнаки в багатьох інтелектуальних кроках самого 

Гусерля. Дозволю собі доволі схематичне зображення деяких із цих кроків:

1. Перехід від суб’єктивності в ранніх варіантах феноменології до ін-

терсуб’єктивності «Картезіанських медитацій» [Husserl, 1950].

2. Розширення конститутивної проблематики за рахунок концепції 

внутрішньої темпоральності свідомості у «Лекціях з феноменології вну-

трішньої свідомості часу» [Husserl, 1966b].

3. Термінологічний зсув від світу природної настанови «Ідей І» [Hus-

serl, 1976] до життєсвіту «Кризи» [Husserl, 1954].

Реалізація цих кроків становить головні мотиви феноменологічної 

філософії, що зумовлюють динаміку її розвитку. Спробуймо коротко екс-

плікувати ці мотиви. Від початку розроблення власної концепції Гусерлю 

йдеться про подолання суб’єктивізму. При цьому відразу варто зазначи-

ти, що суб’єктивність може мати як емпіричний, так і трансценденталь-

ний характер. Весь проект трансцендентальної феноменології, як відомо, 

спирається на критику емпіричного суб’єктивізму у вигляді психологізму 

та натуралізму. Перш ніж перейти до розроблення власної концепції, Гу-

серль спочатку в «Логічних дослідженнях» [Husserl, 1975; 1984], а потому в 

стат ті «Філософія як строга наука» [Гуссерль, 1994] ґрунтовно критикує ем-

піризм, зокрема закидаючи йому звинувачення в релятивізмі й суб’єкти-

візмі. Отже, феноменологія як строга наука має розгортатися на анти-

суб’єктивістських позиціях. Утім, якщо варіант феноменології ІІ тому 

«Логічних досліджень» [Husserl, 1984], який сьогодні заведено позначати 

як реалістичну феноменологію з натяком на ідеалістичний реалізм Пла-

тонового кшталту, начебто насправді долає емпіричний суб’єктивізм, то 

проект трансцендентальної феноменології, класичну версію якого відна-

ходимо передусім в «Ідеях чистої феноменології і феноменологічної фі ло-

софії» [Husserl, 1976], хибує, за визнанням багатьох критиків, на су б’єк-

тивізм іншого ґатунку, а саме на суб’єктивізм трансцендентальний. Це зу-

мовлено тим, що в основу власної концепції Гусерль, мовляв, покладає 

трансцендентальну суб’єктивність як універсальну предметну сферу фено-

менологічних досліджень. Перед трансцендентальною феноменологією, 
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отже, постає завдання подолання суб’єктивізму з трансцендентальних, 

або, точніше, з трансценденталістських позицій. Однією зі стратегій цього 

подолання і є феноменологічна концепція інтерсуб’єктивності, хоча я би 

не редукував її теоретичне і практичне значення лише до цього аспекту. 

Проте тут для нас буде релевантним саме цей аспект цього вчення. При 

цьому питання про те, чи справді на підставі феноменологічної концепції 

інтерсуб’єктивності можна подолати суб’єктивізм, залишається поза ла-

штунками наших розвідок. Нас більше цікавитиме, з якими внутрішніми 

трансформаціями феноменологічного методу й відповідними змінами фе-

номенологічної термінології пов’язана тенденція переходу від суб’єктив-

ності до інтерсуб’єктивності.

По-перше, не слід забувати, що Гусерлю йдеться насамперед про транс-

цендентальну інтерсуб’єктивність. Емпірична інтерсуб’єктивність постає 

лише як прояв трансцендентальної інтерсуб’єктивності. Отже, коли ми у 

трансцендентальній феноменології говоримо про інтерсуб’єктивність, то не 

маємо на увазі якусь емпіричну спільноту суб’єктів, хоч би якою загальною 

ця спільнота була. Тут ідеться навіть не про людство взагалі. Якби це було так, 

то феноменологія інтерсуб’єктивності мала би ґрунтуватися на емпіричній 

науці про окремі суб’єкти, а отже, успадковувала би всі вади емпіризму та 

натуралізму. Проте також не варто розглядати трансцендентальну інтер-

суб’єктивність як універсальну спільноту трансценденталь них суб’єктів. 

Ужиток поняття «трансцендентальний суб’єкт» у множині — це зреш тою 

винахід Сартра, і його навряд чи прийняв би сам Гусерль. Ін терсуб’єктив-

ність взагалі не можна звести до суб’єктивності, оскільки перша не є по-

хідною від другої ані в емпіричному, ані в трансцендентальному сенсі.

По-друге, в понятті інтерсуб’єктивності, як на мене, дається взнаки 

антисубстанціоналістська тенденція феноменології. Нас уводить тут в 

оману мовна субстантивація, яка штовхає до онтологічної субстанціоналі-

за ції. Адже здається, що іменнику «інтерсуб’єктивність» має відповідати 

якийсь об’єкт. Але цей об’єкт є не чимось субстанціональним, а радше ха-

рактеристикою чогось іншого. І якщо поняття інтерсуб’єктивності роз-

глядати в його найширшому сенсі, то ми маємо визнати, що в цьому най-

ширшому сенсі інтерсуб’єктивність є характеристикою досвіду або, гово-

рячи мовою трансценденталізму, умовою можливості досвіду взагалі. В 

цьому сенсі інтерсуб’єктивність є характеристикою і свідомості, і світу. І 

саме в цій особливості інтерсуб’єктивності дається взнаки іманентна 

тенденція трансцендентальної феноменології, яка зумовлює її перетворен-

ня з філософії свідомості на філософію досвіду.

В основу феноменологічного проекту покладено, отже, вже не суб’єк-

тивність, чи то емпіричну, чи то трансцендентальну, а інтерсуб’єктивність 

як характеристику досвіду, який уже передбачає і поняття суб’єктивності, 
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або свідомості, і поняття об’єктивності, або світу, оскільки в досвіді сві-

домість переживає світ як об’єктивність, що має об’єктивний статус ли-

ше у протиставленні до його суб’єктивного переживання у свідомості. 

Цей об’єктивний статус зумовлений, своєю чергою, тим, що світ досвіду 

набуває його як такий, що може бути пережитим у будь-якому суб’єктив-

ному досвіді, тобто має інтерсуб’єктивний, а через це й об’єктивний ха-

рактер. Феноменологія, отже, з одного боку, виявляє комплементарність 

суб’єктивності й об’єктивності, а з іншого — вказує на інтерсуб’єктив-

ність як на умову цієї комплементарності.

Ці внутрішні трансформації проявляються також у певних змінах 

термінологічного апарату. Дуже показовим у цьому сенсі є те, що Гусерль 

у «Картезіанських медитаціях» [Husserl, 1950], тобто в тексті, в якому 

представлено класичну концепцію інтерсуб’єктивності, починає актив-

но ви користовувати Декартів термін «cogito» на позначення того, що в 

ранніх варіантах феноменології він частіше називав трансценденталь-

ним Ego. Хо ча поняття «Сogito» віднаходимо вже в «Ідеях І» [Husserl, 

1976].«Сogito» — це дієслово першої особи однини, а отже, позначає не 

якийсь об’єкт, а процес. Це цілком відповідає зазначеній вище анти-

субстанціоналіст ській тенденції. Якщо розуміти це поняття в такий спо-

сіб, то можна стверджувати, що воно описує якусь фундаментальну ха-

рактеристику досвіду.

Другий аспект іманентної трансформації феноменологічного методу 

пов’язаний із розширенням конститутивної проблематики завдяки кон-

цепції внутрішнього часу свідомості. Певною мірою спрощуючи алгоритм 

конститутивної аналізи, можна сказати, що вона починається з розгляду 

одиничного акту свідомості, наприклад споглядання. Утім логіка розгор-

тання феноменологічного дослідження зумовлює усвідомлення того, що 

досвід свідомості не складається з дискретних актів, а являє собою склад-

ний континуальний потік переживань, аналізувати який можна, лише до-

лучаючи такий вимір досвіду, як його темпоральність. Феноменологічне 

дослідження внутрішнього часу свідомості, своєю чергою, приводить до 

усвідомлення того, що всередині конститутивної активності розташована 

зона первинної пасивності. Це усвідомлення зумовлює необхідність роз-

гляду пасивної синтези як ядра активної конститутивної діяльності. Кон-

цепція темпоральності, отже, також є певним проявом тенденції перетво-

рення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду. По-пер-

ше, у світлі цієї концепції предмет феноменологічного дослідження по стає 

вже не у вигляді застиглих структур свідомості, а у вигляді потоку свідо-

мості, який також можна позначити як досвід свідомості. По-друге, ви-

знання сфери пасивності всередині активної конститутивної діяльності 

позбавляє свідомість виняткового характеру активного суб’єкта, розчиня-
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ючи її в плині досвіду, який до того ж, як зазначалося, завжди має не так 

суб’єктивний, як інтерсуб’єктивний характер. Нарешті, поява на пізньо-

му етапі творчості Гусерля поняття життєсвіту, яке певною мірою можна 

розглядати як таке, що замінює поняття світу природної настанови, та-

кож вказує на трансформацію феноменології від філософії свідомості до 

філософії досвіду. Природна настанова — це настанова свідомості. І хоча 

згідно з методологічними принципами, що їх викладено в «Ідеях І» [Hus-

serl, 1976], феноменологічне дослідження має розпочатися з вимкнення 

природної настанови або з перемикання її на настанову феноменологічну 

чи трансцендентальну, утім саме поняття настанови відсилає нас до того, 

настановою чого вона є, тобто до свідомості. Життєсвіт, натомість, є уні-

версальною цариною розгортання будь-якого можливого досвіду. Ана ло-

гічну тенденцію вбачаємо в іншого представника феноменологічного ру-

ху, Альфреда Шюца, який у першому своєму творі «Сенсова побудова со-

ціального світу» [Schütz, 1932] називає власне вчення конститутивною 

феноменологією природної настанови, а своєму останньому незавершено-

му твору, який дописує і видає друком його учень і послідовник Томас 

Лукман, дає назву «Структури житєсвіту» [Шюц, 2004]. Життєсвіт — це не 

так інтенційний корелят конститутивної діяльності всіх суб’єктів, що жи-

ли, живуть, житимуть або могли би жити в ньому, як умова можливості 

будь-якого конституювання. Адже, аби конституювати щось, треба жити, 

а жити можна лише у світі. Утім це не означає, що цей світ є передда-

ним конститутивній діяльності. Він — це її умова, яка лише в ній стає дійс-

ністю. Так, зрозумілий життєсвіт є найзагальнішим поняттям, що слугує 

розумінню досвіду, адже досвід — це і є життя, а життя відбувається у світі. 

Життя — це досвідчування світу. У досвіді життєсвіту здійснюється життя. 

А феноменологія постає як вчення про цей досвід здійснення життя у жит-

тєсвіті. Насамкінець варто зазначити певну особливість цих внутрішніх 

трансформацій феноменології. Хоча я й представив їх у цьому короткому 

та доволі строкатому нарисі як такі, що розгорталися в часі, утім їх слід 

радше визначити як такі, що їх містив феноменологічний проект від са-

мого початку. Так, поняття інтерсуб’єктивності віднаходимо вже в «Ідеях 

І». Хоча в цій праці на відміну від «Картезіанських медитацій» воно ще не 

відіграє центральної ролі. Лекції з феноменології внутрішньої свідомості 

часу Гусерль читає в Гетингені ще до написання «Ідей І» [Husserl, 1976]. У 

понятті життєсвіту безперечно відлунює поняття «життя» описової пси-

хології Вільгельма Дильтая, якого Гусерль критикував за історицизм ще в 

1911 році в статті «Філософія як строга наука» [Гуссерль, 1994]. Отже, мож-

на стверджувати, що трансформація феноменологічної концепції від філо-

софії свідомості до філософії досвіду є не так процесом, що відбувається в 

реальному історичному часі, в якому місце старих поглядів, що визнаються 
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неадекватними, посідають нові, як сталою внутрішньою тенденцією, що 

вона помітна у феноменології від початку її створення.
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