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ХХ століття розпочалося з визначення шляху, що б привів філософські пошуки до 
Канта, дозволив би новітній філософії завдяки втіленню кантівських принципів 
критично-трансцендентального аналізу здобути характер грунтовності й 
відповідальності. Багато з філософів на цьому шляху досягли важливих результатів. Та 
мені здається, що саме Гуссерль довів спроможність філософії утриматись в межах 
такого трансцендентального дослідження, що його принципові засади були засновані 
Кантом, причому не відкидаючи Канта та майже не вдаючись до свавільних чи 
поспішливих тлумачень або до спотворення. Хоча просування самого Гуссерля до Канта 
було непростим, зрештою він розвивав свої феноменологічні штудії на грунті принципів 
та ідей Канта, вважаючи себе наступником тієї наукової трансцендентальної філософії, 
що її істинним фундатором називав Канта. Правда, в "Картезіанських медитаціях" 
Гуссерль визначає своє феноменологічне вчення як неокартезіанство 1 , підкреслюючи, 
що Декарт, своїм "Со gito ergo sum " відкривши для філософії сферу трансцендентальної 
суб'єктивності, започаткував такий тип філософування, але вважає, що Кантові певною 
мірою може належати роль істинного винахідника, бо він першим систематично виклав 
розуміння пізнавального процесу як суб'єктивного покладання. 2 Cкидається на те, що 
закінчується ХХ століття багаточисленними спробами філософів відшукати принципові 
підвалини своїх вчень, їхні витоки вже в ідеях Гуссерля. При цьому, буває, виявляється 
прагнення не тільки і не стільки прискіпливо проаналізувати теорію і метод фундатора 
феноменології, скільки, спираючись на неї, поблажливо виправдати або обгрунтувати 
свої власні пошуки, положення та ідеї. Як би там не було, спадає на згадку не лише 
майже риторичне запитування Дельоза: "Чи зможе феноменологія стати строгою наукою 
про поверхневі ефекти ?" 3 , а й багато інших роздумів філософів останньої третини 
століття, що з них випливає усвідомлення постаті Гуссерля як такої, що спричиняє 
радикальну трансформацію філософської ситуації в ХХ столітті, коли філософія стає 
переважно філософією смислу . На тлі бачення такої визначальної ролі феноменології та 
її засновника для подальшої долі філософії, мабуть, природньо виглядає чи не 
тенденційна спроба П. Рікера прочитати навіть кантівську критику як імпліцитну 
феноменологію 4 . Слушна для ситуації самовизначення спроба постновітньої філософії 
звернутися до витоків, щоб ствердити доцільність своїх претензій і справжність своїх 
висновків, в даному разі до гуссерлевських положень, вимагає від дослідників 
неупереджених роздумів щодо сутності феноменологічної філософії, відкриття таких її 
проблем, розглядання котрих висвітлить повною мірою зміст феноменологічних шукань 
Гуссерля і дозволить адекватно викласти його. Надзвичайно важливою для таких цілей 
здається мені проблема співвідношення критичного трансценденталізму Канта і 
трансцендентально-феноменологічного вчення Гуссерля. Вона має вже деякі спроби 
розв ' язання, але все ще закликає скерувати на неї свою увагу. Ми б допустилися 
прикрої помилки, якби або визнали цю проблему вже вирішеною, або спробували 
відкласти на колись наше розуміння її. Дослідження цього разу не забарить, бо, саме 
тільки з'ясувавши місце і значення принципів та ідей кантівської філософії для 
становлення і здійснення феноменологічного аналізу, можна дозволити собі амбітну 
підозру, що ти знаєшся-таки на феноменології. Не вдаючись до марної аргументації, 
зазначу, що проблема кантівських мотивів в гуссерлевській феноменології надто 



багатостороння і потребує забагато часу і сторінок задля її ретельного розглядання і 
докладного подавання. Тому, щоб не полишати позиції відповідальності, я маю 
обмежити кількість питань, що їх буду розглядати, відповідно до скромних розмірів цієї 
публікації. П. Рікер завершив свої штудії щодо Канта і Гуссерля висновком, що 
"Гуссерль створив феноменологію, але Кант заснував і обмежив її" 5 . І навіть якщо 
дехто виявить несприйнятливість до гаданого рікерівського перебільшення, він не 
зможе поступитися головним: Кант сформулював такі принципові засади 
трансцендентального дослідження, що вони головним чином визначили розвиток думки 
Гуссерля і стали природніми складовими частинами нової архітектоніки і нового змісту 
- феноменологічного вчення. Для прийдешніх поколінь "Назад, до Гуссерля!" буде 
вимагати водночас і "Назад, до Канта!", і спонукати до цього філософію і культуру буде 
бажання стати насправді свідомими свого походження. І коли це відбудеться, ми 
дізнаємось, що Гуссерль не зганьбив честі послідовника.  

* * 

* 

В одній зі своїх перших фундаментальних праць Гуссерль визначає завдання філософії 
як обгрунтування науки. Філософія має формулювати основоположення, на підставі 
яких можна було б зводити будівлю науки як системи загального і необхідного знання. 6 
Століттям раніше Кант подібне до цього завдання втілив в питання "Як можлива 
математика?", "Як можливе природознавство?", "Як можлива метафізика?", вважаючи за 
мету своїх критичних роздумів виявлення умов загального і необхідного знання. 
Очевидно, що обидва філософи вбачають первинне завадання філософії в обгрунтуванні 
наукового пізнання, намагаючись збудувати систему філософських основоположень 
науково-пізнавальної діяльності. Аби розв'язати таку задачу, і Кант, і Гуссерль беруться 
до ретельного, докладного аналізу діяльності свідомості з метою відкриття таких 
сутнісних її характеристик, що б правили за умови загального й необхідного знання. 
При цьому обидва філософи підкреслюють принципову важливість розрізняти 
філософський і психологічний підходи до вивчення і описування діяльності свідомості 
та процесів пізнання і присягаються на постійну відданість філософському підходу, що 
відрізняється від психологічного, орієнтованого на емпіричний аналіз, прагненням 
знаходити трансцендентальні структури, що могли б трактуватися як неемпіричні умови 
будь-якого можливого пізнання, тобто систематично сходити до безперечного a priori як 
до останнього джерела всілякого пізнання. Шукані передумови знання не можуть бути 
психологічними, а тільки логічними, а саме трансцендентально-логічними, стверджують 
обидва філософи, бо лише в межах логіки як науки про форми, закони і правила 
мислення можуть бути виділені загальні засади пізнавання, і тільки в межах 
трансцендентальної логіки можуть бути досліджені апріорні умови мислимості 
предметності (чи не найголовніша проблема Канта і Гуссерля), походження пізнання, 
становлення світу як осмисленого, тематизовані передумови буття світу, проаналізовані 
можливість і межі пізнання трансцендентного. 7 Гуссерль, погоджуючись із Кантом та з 
багатьма своїми сучасниками у визнанні ролі чистої логіки як дослідження загальних 
основ, що конституюють ідею науки як такої, демонструє порозуміння з ними в тому, 
що логіці в даному разі має передувати деяка теоретична дисципліна, що має 
виконувати описову роботу, аби розкрити сутнісні характеристики пізнавальної 
діяльності. Але Гуссерль ніяк не може порозумітися з тими логіками, що дотримуються 
вельми розповсюдженої того часу точки зору, ніби такою теоретично-дескриптивною 
дисципліною має бути психологія, що визначає характер протікання психічних процесів, 
зокрема мислення. Гуссерль висуває грунтовні аргументи проти психологізму в логіці, 
що їхній загальний смисл може бути зведений до такого: психологія як емпірична наука 



про факти психічного життя не може бути передумовою логіки як науки про загальні 
правила мислення, що мають аподиктичний характер, не може бути фундаментом 
загального й необхідного наукового знання про об ' єктивну істину як надчасову єдність 
значення. Висновки Гуссерля майже дослівно збігаються з кантівським ствердженням 
незалежності логічного обгрунтування пізнання від психології. 8 Але вийшло, що 
Гуссерль у свойому антипсихологістичному пориванні звинувачує в гріхах психологізму 
самого Канта. Адже Кант, вважає Гуссерль, дарма що заявляє про розрізняння 
психологічного (емпіричного) і філософсько-логічного (трансцендентального) 
досліджень, в пошуках умов загального й необхідного знання вивчає структуру і 
спроможності пізнавальних здатностей і знаходить такими умовами апріорні форми 
свідомості. То ж, за Кантом, можливість істинного знання корениться в специфічному 
устрої людини як факті. Для Гуссерля таке розуміння суперечить умовам можливості 
наукової теорії взагалі, бо істинність знання тут поставлено в залежність від 
випадкового виду істот. Гуссерль визначає таке вчення як антропологічний релятивізм, 
тобто кінець кінцем як психологізм, що апелює до свідомості людини як факту при 
обгрунтуванні істинного наукового знання. 9 За думкою Гуссерля доби "Логічних 
досліджень", Кант виявився непослідовним, реалізуючи оголошений ним поворот до 
трансцендентальної постановки пізнавальних проблем. Аби послідовно здійснювати 
задум Канта, необхідно, з точки зору Гуссерля, аналізувати "чисту свідомість" з метою 
винаходження її сутнісних структур(а не форм пізнавальних здатностей), що їх було б 
відкрито в акті рефлексії, для чого треба звільнити свідомість від усіх зовнішних 
зв'язків, аби вона розглядалась як сукупність чистих можливостей. Описувати свідомість 
з даної точки зору й повинна феноменологія. Протягом становлення феноменологічної 
проблематики і поглиблення трансцендентального дослідження (чого, мабуть, не 
відбулося б без грунтовного впливу кантівських положень, до яких Гуссерль не міг не 
звернутись, особливо після зауважень П.Наторпа на гуссерлевські висновки) Гуссерль 
демонструє зближування з Кантом по багатьом найважливішим позиціям, усвідомлення 
своєї ролі наступника кантівського трансценденталізму. Гуссерль цілковито 
дотримується кантівської філософської настанови здійснювати дослідження свідомості і 
пізнавальної діяльності на трансцендентальному рівні, при цьому, як бранець своїх 
принципів, вимушений бути більш радикальним і послідовним у розв'язанні цього 
завдання, аби муром стояти на заваді будь-якому психологічно-антропологічному 
намірові. Для цього Гуссерлеві важливо методологічно обмежити свідомість як предмет 
філософського аналізу, його не цікавить фактичне різноманітне життя свідомості, він 
прагне досягти необхідного рівня "очищення" свідомості як об'єкта 
трансцендентального аналізу, щоб відкрити сутнісні структури свідомості, що могли б 
обгрунтувати можливість необхідного і загального знання. Гуссерль розробляє методику 
досягнення сфери чистої свідомості, на відміну від Канта, котрий аналізував сутнісні 
структури свідомості, пізнавальних здатностей, але апріоризм не обгрунтовував і 
оформленого методу відкриття поля трансцендентального досвіду не пропонував. Для 
Гуссерля дескрипція чистої свідомості як такої стає можливою внаслідок запровадження 
ним епохе - утримання від ствердження буття світу. 10 Питання тепер ставиться як 
питання про смислопокладання, його джерела, механізми, про принципи свідомості як 
апріорні умови мислимості предметності, про виникнення знання про світ як такий, що 
має значення і смисл. Ствердження буття світу, що є звичним для настанови 
повсякденності і конкретно-наукового дослідження, в специфічній феноменологічній 
настанові призупиняється, ставиться в дужки, становлячись феноменом переживання, 
"мається на увазі" ( meinen ) . 11 В прагненні досягти глибинних сутнісних структур 
свідомості феноменолог практикує послідовні кроки феноменологічної редукції, що 
спирається на радикальну рефлексію. У фокусі уваги виявляється іманентний досвід 
свідомості, що здійснюється в різних її модифікаціях. 12 Для Гуссерля і Канта пошуки 



умов можливості пізнання є передусім відкриття умов можливості предметів пізнання. 
Кант запевняє, що немає сенсу говорити про те, які речі є самі по собі, бо в такому разі 
ми б приписували наші уявлення речам. Слід визнати суб'єктивний характер 
предметності, що з'являється в свідомості, і поставити за мету вивчення певних 
загальних структур, завдяки яким здатність відчувати поєднується зі здатністю розсудка 
і формується досвід, в якому виникають структури предметної єдності. Предметність, 
що дається свідомості, уможливлює знання як таке, що має значення і смисл. 13 Без неї 
поняття порожні, і хоча вони можуть бути помислені , без спрямовування такого 
мислення до предметності, даної свідомості, пізнання не може бути здійснено. Даність 
предмета для Канта означає віднесення уявлень предмета до дійсного чи можливого 
досвіду. Передумовою загального і необхідного знання як єдності є формальні умови 
апріорного споглядання, синтез уяви і необхідна єдність його в трансцендентальній 
апперцепції як формі розсудку, а реальне значення цього знання виникає при віднесенні 
цієї передумови до предметів досвіду, що виявляються підпорядкованими необхідним 
умовам синтетичної єдності різноманітного змісту споглядання в можливому досвіді. 
Кант виражає необхідність підведення багатоманіття уявлень до єдності апперцепції 
через поняття "трансцендентальний предмет", що й проявляє апріорні умови 
виникнення предметності та єдності пізнання. 14 Оскільки, за Кантом, знання виникає 
лише за умов поєднання понять та чуттєвого досвіду, розсудок має до того 
спрямовувати всі наші уявлення до будь-якого об ' єкту, от він і спрямову є явища як 
уявлення до деякого дещо як до предмета чуттєвого споглядання. І це дещо в цьому 
смислі є лише трансцендентальним об ' єктом. Він є дещо=Х, про яке, за умов 
теперішнього влаштування нашого розсудку, ми нічого не можемо знати, крім того, що 
цей трансцендентальний предмет є корелятом єдності апперцепції 15 і існує задля 
досягнення єдності різноманітного змісту в чуттєвому спогляданні, що через неї 
розсудок поєднує багатоманіття в поняття предмета. Він не є предметом пізнання самим 
по собі, а тільки уявленням про явища у вигляді поняття про предмет взагалі, що 
одержує визначеність через різноманітне в явищі. Це, як пише Кант, є цілком не 
визначена думка про дещо, яка має трансцендентальну природу, і ми можемо мати про 
нього тільки поняття про предмет чуттєвого споглядання взагалі, що є однаковим для 
всіх явищ. Подібною проблемою буде перейматися і Гуссерль, коли буде 
розмірковувати про порожню всезагальність інтенціонального предмета, що здобуває 
значення в процесі синтетичної дії свідомості, протягом трансцендентальної конституції 
предметності. Гуссерль беззастережно приймає ту нову спрямованість, що її Кант надав 
філософським роздумам про пізнання як про процес суб ' єктивного покладання, коли 
йдеться про предмети, що вже містяться в суб ' єктивному. Гуссерль також вважає роль 
предметності в пізнанні дуже суттєвою. Аналізуючи в "Ідеях" переживання як 
інтенціонально орієнтовані, він відкриває корелятивний зв'язок предметного значення і 
відповідних актів свідомості в межах певних інтенцій свідомості. Ці ноематико-ноетичні 
структури (інтенціональні предмети у визначеності їхнього значення і модусів і способи 
дії свідомості) пронизують діяльність свідомості в усіх її формах, і саме з їхнім 
функціонуванням пов'язане виникнення знання про предмет як такого, що має певне 
значення. Кожна ноема має зміст, смислове ядро, що через нього вона спрямовується до 
свого предмета. Смисл ноеми виражається в логічному значенні поняття, що ми можемо 
помислити. Але для виникнення знання недостатньо тільки помислити поняття, 
необхідна ще так звана здійсненість значення, коли це значення окремим ноетичним 
актом спрямовується на предметність, що дана свідомості. Без цього предмета, що 
грунтує собою ноему і дається в спогляданні актуально (у вигляді дійсного сприйняття, 
спомину чи образа фантазії), пізнання неможливе. При усій спільності трактування 
Кантом і Гуссерлем предмета пізнання як суб'єктивного, очевидною є розбіжність в 
розумінні філософами співвідношення між феноменами свідомості і предметами 



дійсності. За Кантом, речі в собі не можуть відкрити нам своє значення , нам 
відкривається лише визначеність явищ, що даються у формах нашої свідомості. Для 
Гуссерля такий феноменалізм є неможливим , бо речі одержують визначеність і 
значення тільки у відношенні до трансцендентального суб ' єкта як до чинника, що 
конституює буття світу. За Гуссерлем, речі самі по собі не мають визначеності, і 
існувати як такому, що має смисл, означає бути безпосередньо даним свідомості 
феноменом, до якого спрямована конституююча дія трансцендентального Я. Отже, за 
Кантом, виходило, що знання є можливим лише за умов наявності єдності чуттєвого 
споглядання і розсудку, і Гуссерль практично повторює цю кантівську формулу. Але 
споглядання вони трактують по-різному. Кант заперечує можливість інтелектуальної 
інтуіції як форми людського пізнання, Гуссерль же спирається на неї чи не як на 
головний спосіб пізнання, що вирізняється аподиктичною очевидністю. 16 Коли 
внаслідок редукціі в полі аналізу лишилися тільки чисте Я та чисті переживання, за 
Гуссерлем, в акті рефлективної сутнісної інтуіції відкриваються їхні сутнісні 
характеристики. Розум спроможний до безпосереднього вбачання сутності в спеціальній 
настанові свідомості, коли він орієнтований на споглядання загального, інваріантного на 
підставі досвіду конкретних сприйнять, які в умовах природної настанови на основі 
чуттєвого споглядання фіксують одинично-конкретне, індивідуальне. Цю здатність 
Гуссерль визначає як можливість ейдетичного бачення, чи сутнісного вбачання, чи 
інтелектуального споглядання, а реалізується вона в процесі вільних варіацій у фантазії. 
Спираючись на конкретне чуттєве споглядання, свідомість робить його одним з 
можливих варіантів сприйняття даного предмета і починає створювати несчисленну 
кількість різних варіантів, щоб через інтуіцію розуму відкрити інваріантні, сутнісні 
структури життя свідомості, що є орієнтирами здійснення пізнавального досвіду. Як 
бачимо, Гуссерль здійснює феноменологічний аналіз сутнісних структур свідомості як 
умов пізнання в спеціальній, штучно створеній настанові, коли свідомість являється для 
аналізу не як реальне багатоманіття життя і взаємозв'язків, а як модифікована, 
"очищена" від будь-якої фактичності, як горизонт чистих можливостей, що їх створено 
анонимним синтетичним життям свідомості, як Als ob , тобто як деяка фіктивність. Але 
й Кант, розглядаючи характер і спроможності пізнавальних здатностей, піддав 
свідомість подібному методологічному обмеженню. Адже Кант не переймається 
фактичною стороною життя свідомості і емпіричним виміром пізнання, він також 
перебуває в полі Als ob , розглядаючи трансцендентальні умови можливого 
пізнавального досвіду. В пошуках передумов загального і необхідного знання Кант, як і 
Гуссерль, опинився у штучно виділеном світі трансцендентальної свідомості - у світі 
трансцендентально чистого синтезу форм можливого пізнання. Для Гуссерля це 
перебування в царстві Als ob означає бути у стані вільного фантазування, коли саме дія 
уяви забезпечує створення можливих варіантів сприйняття, в яких розум вбачає 
сутність. У Канта також все апріорне пізнання грунтується на трансцендентальному 
синтезі продуктивної уяви, що забезпечує своєю схематизуючою діяльністю можливість 
синтезу чуттєвості і розсудку, можливість пізнання. В процесі трансцендентального 
аналізу пізнавальної діяльності, що здійснюється з метою відкриття чистих принципів 
знання і апріорних умов становлення предметної єдності, Кант і Гуссерль поступово 
наближаються до трансцендентального суб'єкта, що вони його розуміють як вищу умову 
знання. Кант вважає, що вся ділянка логічних форм знання визначена як об'єктивно 
необхідною єдністю апперцепції, бо все різноманіття уявлень має бути сполученим в 
одній свідомості, без чого їх не можна було б помислити: адже вони не мали б спільного 
акту апперцепціі "Я мислю" і не об'єднувалися б в одній самосвідомості. І, за думкою 
Канта, будь-яке наше уявлення завжди супроводжується трансцендентальною єдністю 
самосвідомості. 17 Будь-яка свідомість обумовлена самосвідомістю, але у Канта зміст 
свідомості обгрунтовується не самосвідомістю, його матеріал перебуває у відчуттях, 



викликаних впливом речей самих по собі. З Я трансцендентальної апперцепції Канта 
трохи пізніше Фіхте створить своє Я як єдине джерело всього того, що відбувається в 
пізнанні, розуміючи його вже не як пасивно присутнє в кожному уявленні, а як активну 
творчу діяльність. З того ж самого Я виникає гуссерлевський трансцендентальний 
суб'єкт, що його докладно буде визначено в "Картезіанських медитаціях" як центр усіх 
смислопокладань, в залежності від якого світ існує як такий, що має смисл. Пасивне до 
певної міри Я Канта, що обумовлює своєю супроводжуючою присутністю сполученість 
знання, Фіхте і Гуссерлем трактується як активна первинно-конституююча сила. 
Природньо, що, говорячи про пізнавальну діяльність, аналізуючи її умови, можливості і 
межі, Кант і Гуссерль створюють певне вчення про свідомість. Вони розглядають 
трансцендентальну свідомість як фундаментальну основу, що визначає всі емпіричні 
процеси свідомості. При цьому самий зміст поняття "трансцендентальна свідомість" 
трактується ними по-різному. Для Канта трансцендентальна свідомість - це апріорні 
структури, що уживаються до досвіду в межах "чистих можливостей" і забезпечують 
знанню загальний і необхідний характер. Для Гуссерля це виглядає наслідком недбалого 
користування принципами трансценденталізму, таке обгрунтування знання 
розцінюється, як я вже згадувала, як варіант несприйнятного психологізму, і тому 
Гуссерль протягом всього свого творчого шляху буде шукати іншого розуміння 
трансцендентальної свідомості і трансцендентального як такого, намагаючись уникнути 
психологізму. Більшість дослідників спадщини Гуссерля наполягають на тому, що він 
також завинив перед трансцендентальними принципами дослідження і психологізму на 
позбувся. Чи це так? Гуссерля менш за все можна звинувачувати у дослідницькому 
нехлюйстві та у занедбаності думки. З огляду на все багато разів сказане з цього 
приводу самим Гуссерлем і живлячи розум духом трансценденталізму, я спробую 
стверджувати, що все ж таки позбувся і зневаги норм методу не виявив. Для Гуссерля 
трансцендентальна свідомість відкривається внаслідок феноменологічної редукції як 
набір "чистих можливостей", як потік спонтанностей, що має внутрішню організацію, 
певну сутнісну структуру, тіпіку. Здійснюючи феноменологічний аналіз, розум в акті 
рефлективного споглядання вбачає сутнісні структури свідомості, її ейдоси, котрі, за 
Гуссерлем, і є справжнє a priori , що складає собою трансцендентальну свідомість. 
Ейдос, сутність співвідносяться тільки зі своїм власним значенням, що відкривається 
розумові безпосередньо в спогляданні (один з улюблених мотивів Гуссерля), тому в 
цьому немає нічого від психологізму, впевнений Гуссерль. Коли феноменолог здійснює 
перехід від почуттєвого споглядання речі до конститутивного розглядання, з'ясовування 
суттєвих закономірностей даності речі в сприйнятті, він відкриває a priori , що в 
сутнісній необхідності стоїть під сутнісними формами системи можливого досвіду з 
усім апріорним різноманіттям специфічних структур, що йому належать. 18 Для 
Гуссерля, таким чином, трансцендентальне пов ' язане з розумінням апріорного як 
сутності, ейдосу, що є незалежними від усього фактичного. Чи не найважливішим 
моментом у філософії Канта і Гуссерля, що поєднує їхнє розуміння життя свідомості і 
протікання пізнавальних процесів, є зазначення того, що життя свідомості має часовий 
характер. У Канта в основу пізнавальної здатності покладено часові синтези, саме час як 
смислостворююча структура забезпечує можливість внутрішнього споглядання і єдність 
внутрішнього і зовнішнього досвіду, а як трансцендентальна схема забезпечує єдність 
чуттєвості і розсудку. У Гуссерля інтенціональне життя свідомості як процес має 
структуру часу. Конституювання охоплює собою синтез-схоплення і часову тривалість. 
Основна дія свідомості - це синтез різних часових фаз, схоплювання певних інтервалов і 
змістів, що наповнюють собою ці інтервали. В основу описування часового характера 
сприйняття і пам ' яті Гуссерль поклав структуру ретенція - тепер - протенція, що дає 
можливість простежити виникнення смислу з різних часових моментів. У Канта і 
Гуссерля часовий характер життя свідомості перешкоджає субстанціальному 



витлумаченню свідомості, чого не вдалося уникнути свого часу Декартові, бо дався 
взнаки вплив схоластичної традиції, за думкою Гуссерля. Останній вважав, що саме 
субстанціалізація свідомості зупинила розвиток думки Декарта в напряму 
трансцендентального дослідження. На щастя, Кант і сам Гуссерль саме в цьому моменті 
своїх роздумів подібного впливу не зазнали. Хоча до самої по собі традиції схоластичної 
логіки обидва філософи подумки повертались, і, принаймні, Гуссерль усвідомлював 
непересічне значення її досягнень для його власних пошуків відстоювання вічної істини. 
Зрозуміло, що є ще багато дуже важливих спільних мотивів і впливів кантівської думки 
на феноменологію, але вийшов мій час. Може, краще над усе нам збагнути, що на 
крутизламі віків - двічі - дві людини здобули собі гучної слави винахідників. А значення 
вчень обох, може, краще над усе висловить один з них, розмірковуючи над смислом 
феноменології, бо я з усією відповідальністю спрямовую ці слова до вчень і Гуссерля, і 
Канта. "Тільки феноменологічна настанова і епохе, що ій належить, означають за своєю 
суттю передусім цілковите перетворення особистості, що його можна порівняти з 
релігійним перетворенням". 19  
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