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Вахтанґ Кебуладзе   

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ СЮЖЕТИ. 
Apostolescu, I. (Ed.). (2020). The Subject(s) of Phenomenology: Re-
reading Husserl. Cham: Springer Nature. 

Книжка «The Subject(s) of Phenomenology: Rereading Husserl» вийшла друком у се-
рії «Contributions to Phenomenology». Це збірка статей сучасних авторів про феноме-
нологію Едмунда Гусерля, яку упорядкував Юліан Апостолеску. З огляду на багатоз-
начність слова «subject» в англійській мові початок її назви можна перекласти по-різ-
ному: предмет(и) феноменології, сюжет(и) феноменології і навіть суб’єкт(и) феноме-
нології. Якби я перекладав її українською, то, мабуть, обрав варіант «Предмет(и) фе-
номенології: перечитуючи Гусерля» з огляду на те, що в ній ідеться радше про зміст 
феноменологічних досліджень, ніж про феноменологів, хоча і про них також, а до того 
ж і про позиції, з яких здійснюються феноменологічні дослідження. Тож той сенс, 
який передає українське слово «суб’єкт» тут також є доречним. У назві цього опису я 
натомість ужив слово «сюжет», що також передає певний відтінок сенсу назви кни-
жки, бо у формулюванні назви власного тексту почуваюся вільніше, ніж у разі перек-
ладу. Тож залишмо поняття «предмет» для можливого перекладу, «суб’єкт» – для вка-
зівки на ще один можливий сенс, а словом «сюжет» скористаймося для назви корот-
кого огляду змісту цієї збірки. 

Книжка складається з трьох частин: 
Частина І. Феноменологічний проєкт: визначення й обшир. 
Частина ІІ. Розгортання феноменологічної філософії. 
Частина ІІ. Границі феноменології: до феноменології як філософії границь. 
У статтях, із яких складається перша частина, йдеться насамперед про ранній ва-

ріант феноменології «Логічних досліджень» [Husserl 1975, 1984] і визначення місця 
новопосталої феноменології в історії філософії. Хоча автори цієї частини спираються 
також і на деякі пізні твори Гусерля. Жан-Даніель Тамсер у статті «Аналітична фено-
менологія: Гусерлів шлях до самих речей» розглядає проблему формування «транс-
цендентальної мови» в контексті розуміння феноменологічного вчення як шляху до 
самих речей, що за виразом самого автора «небезпечніший, ніж ми думаємо». У статті 
Адама Конопки «Частини, ціле та феноменологічна необхідність» ідеться про фено-
менологічне поняття необхідності в рамках концепції цілого та частин у другому томі 
твору Гусерля «Логічні дослідження» [Husserl 1984]. Хоча ранній варіант феномено-
логічного вчення заведено вважати реалістичною феноменологією, від якої відрізня-
ють трансцендентальну феноменологію першої книги «Ідей чистої феноменології і 
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феноменологічної філософії» [Husserl 1950]1 (надалі: «Ідеї І») та подальших творів 
Гусерля, феноменологія у деяких статтях з цієї частини розглядається насамперед як 
варіант трансцендентальної філософії, як, скажімо, у тексті Корійна ван Мазійка «Тра-
нсцендентальна свідомість: суб’єкт, об’єкт або ні те й ні те?». Водночас деякі автори 
намагаються описати співвідношення феноменології з іншими напрямками сучасної 
філософії. Наприклад, у статті «Ранній Гусерль між структуралізмом і трансценден-
тальною філософією» Симоне Аврора зіставляє феноменологію з таким напрямком у 
сучасній гуманітаристиці, як структуралізм. Він намагається показати, що попри уда-
вану протилежність цих методологічних підходів уже в ранньому варіанті феномено-
логії, що його викладено в творі Гусерля «Логічні дослідження», можна знайти певну 
спорідненість із структуралізмом. На позначення цього автор уживає словосполуку 
«феноменологічний структуралізм» або «структурна феноменологія». Нарешті в 
статті «Філософія як управляння в перебільшенні: роль циркулярності в Гусерлевій 
критиці психологізму» Ведран Ґраговак повертається до розгляду специфіки критики 
психологізму в першому томі «Логічних досліджень» [Husserl 1975] з позицій фено-
менологічної філософії. 

У статтях другої частини більшою мірою йдеться про проблематику пізньої фено-
менології. Ця частина вельми логічно починається зі статті Віктора Ойґена Ґелана 
«Гусерлева ідея строгої науки та її релевантність для гуманітарних і соціальних 
наук», адже ідею строгої науки Гусерль вперше експліцитно формулює в програмній 
статті 1911 року «Філософія як строга наука» [Husserl 1910/1911], що передує виходу 
друком 1913 року «Ідей І», а отже, тому, що можна позначити як трансцендентальний 
поворот у феноменологічній філософії. Спираючись на текст цієї статті та подальших 
творів Гусерля, автор розглядає феноменологію не лише як філософську концепцію, 
а також як універсальну методологію наукового пізнання, насамперед як методологію 
гуманітарних і соціальних наук, що зрештою відповідає задуму самого творця фено-
менології. У статті Марко Каваларо «Розщеплення Ego і трансцендентальний суб’єкт. 
Первинне вбачання Канта та Гусерлева переоцінка» феноменологія знову розгляда-
ється як варіант трансцендентальної філософії. У ній ідеться про дві посутні риси Ego: 
само-ідентичність і само-свідомість, що їх автор розглядає в межах проєктів трансце-
ндентальної філософії Канта та Гусерля. У статті «Що таке продуктивне виобра-
ження? Приховані ресурси Гусерлевої феноменології фантазії» Савліус Ґеніусас на-
магається прояснити «посутні структури продуктивного виображення» з позицій Гу-
серлевої феноменології. Родні К. Б. Паркер у дослідженні «Чи призводить Гусерлів 
феноменологічний ідеалізм до плюралістичного соліпсизму? Розгляд критики Тео-
дора Целмса» аналізує критичну рецепцію Гусерлевої феноменології у творчості ла-
тиського філософа Теодора Целмса, головним моментом якої є твердження, що попри 
вчення про інтерсуб’єктивність Гусерлева феноменологія не уникає загрози соліпси-
зму. Стаття Мата Е. М. Бовера «Шукаючи шлях до генетичної феноменології» прис-
вячена розгляду пізнього варіанту вчення Гусерля, так званої генетичної феномено-
логії. Автор насамперед зосереджується на дослідженні зв’язку між генетичною фе-
номенологією та феноменологічною редукцією. «Привабливість пасивності» Рендела 
Джонсона тематизує іншу важливу концепцію пізнього Гусерля – вчення про пасивну 

                                                 
1 Див мій український переклад цього твору [Гусерль 2020]. 
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синтезу, яке ґрунтується на ранніх лекціях з феноменології внутрішньої часосовідо-
мості. Автор долучає до розгляду не лише тексти самого Гусерля, а також твори Ме-
рло-Понті, у яких ідеться про цю проблематику. 

Назва третьої частини «Границі феноменології: до феноменології як філософії гра-
ниць» перегукується з назвою 42-го тому Гусерліани «Граничні проблеми феномено-
логії. Аналізи несвідомості й інстинктів. Метафізика. Пізня етика. Тексти зі спадщини 
(1908-1937)» [Husserl 2014]. У цьому томі оприлюднено рукописи Гусерля, в яких він 
опрацьовує такі теми, як несвідоме, народження, раннє дитинство, сон, смерть, інсти-
нкти, ірраціональне, що вони здаються маргінальними для класичної феноменологіч-
ної проблематики. Утім, виявляється, що вони потрапляли до сфери уваги засновника 
феноменології майже від початку створення феноменологічної концепції. У перших 
статтях останньої частини розглядуваної книжки йдеться саме про такі «маргінальні» 
види нашого досвіду. У статті «Час і забуття: феноменологічне дослідження забуття» 
Беньямін Дракслбауер розглядає досвід забування на підставі феноменологічної кон-
цепції ретенційних модифікацій, вказуючи на відмінність розуміння таких модифіка-
цій в ранньому та пізньому варіантах феноменологічного вчення про внутрішню ча-
сосвідомість. Тема часосвідомості постає, отже, як місток між другою і третьою час-
тиною книжки. Кристіан Стернад у статті «На краю суб’єктивності: феноменології 
смерті» аналізує різні феноменологічні підходи до смерті. Досліджуючи, як ці підходи 
впливають на наше розуміння суб’єктивності, автор розглядає смерть не просто як 
одиничний досвід наприкінці життя, а як чинник, що зумовлює способи нашої взає-
модії з іншими та життєсвітом. «Духовний вираз і обіцянка феноменології» – назва 
дослідження Ніла ДеРоо, в якому він повертається до проблематики формування по-
няття виразу в ранніх творах Гусерля, його полеміки з Фреґе стосовно поняття зна-
чення, аби потому перейти до розгляду зв’язку понять «вираз», «дух» і «житєсвіт» у 
пізніх творах засновника феноменології. У статті «Індивідуація, афективність і світ: 
переформотування операційної інтенційності (Мерло-Понті)» Елоді Боубліл здійснює 
феноменологічну реконструкцію деяких сюжетів Андре Мальро в творчості Мориса 
Мерло-Понті. Тут феноменологія долає суто академічні філософські межі, спираю-
чись на літературні, психоналітичні та мистецькі твори. Іан Анґус у статті «Гусерль і 
Америка: рефлексія щодо меж Європи як основа значення і цінності феноменології» 
пише вже про інші межі, а саме про історико-культурні кордони європейської цивілі-
зації. Це також тема пізнього Гусерля, коли він чи не вперше замислюється над про-
блемами філософії історії. Утім, звернення до цієї проблематики надає нового зву-
чання всім ключовим складникам феноменологічної філософії. Кейт Вітмоєр у статті 
«Гусерль і його тіні: феноменологія після Мерло-Понті» не лише знову повертає увагу 
читачів і читачок до інтерпретації феноменологічної філософії Гусерля в творчості 
Мориса Мерло-Понті, а також відстежує подальший розвиток феноменологічних ідей 
у сучасній французькій філософії, зокрема у творах Емануеля Левінаса та Жака Де-
рида. Розгляд розвитку французької феноменології продовжує Емре Сан у тексті «Фе-
номенологічне перехрещення: даність і подія», в якому йдеться про модифікації по-
няття феномена як даності та події у філософських концепціях Мішеля Анрі, Мориса 
Мерло-Понті та Жан-Люка Маріона. У статті Бена Тарнера «Політизація Еpokhé: Бе-
рнар Стиґлер і політика епохального призупинення» йдеться вже про використання 
феноменологічної методологічної процедури epoche в політичній філософії сучасного 
французького дослідника Бернара Стиґлера. У компаративному дослідженні «Не 
«Інші» для феноменології: критика з позицій історичної епістемології та розширення 
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феноменології» Давід Пенья-Ґузман намагається показати, що попри визнані відмін-
ності сучасна французька історична епістемологія критично реконструює і розвиває 
деякі сюжети феноменологічного проєкту Гусерля. Тут феноменологія направду сягає 
власних меж. Утім, виявляється, що навіть ті напрямки сучасної думки, які протиста-
вляють себе феноменології, багато чого в неї запозичують. 

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що головними темами цієї збірки, які мо-
жуть зацікавити істориків філософії, є такі: 

1. Зіставлення феноменології з іншими класичними і сучасними напрямками 
філософії, зокрема емпіризмом, трансценденталізмом і структуралізмом. 

2. Виявлення зв’язку пізніх ідей Гусерля з раннім варіантом феноменології. 
3. Дослідження застосування феноменологічної методології в соціальних, полі-

тичних і гуманітарних науках. 
4. Реконструкція розвитку сучасної французької феноменології. 
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