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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ

ИСТИНА И СУШТИНА 
У ИНТУИТИВНО-ОПАЖАЈНИМ 

ПРОЦЕДУРАМА СВЕСТИ

АПСТРАКТ. Смисао Хусерловог принципа феноменологије састоји се у показивању
начина на који трансцендентална субјективност једино може бити до-
ведена до самодавања. Уколико неко жели да разоткрије логичке нота-
ције, треба да иде изван значења речи, које су увек двосмислене; мора
да овај феномен разматра у светлу његовог порекла у свесном животу,
чија је активност теоријска. Ова Хусерлова тврдња садржи зрно дубоког
филозофског принципа, првог принципа феноменологије, по коме је
појам бића тако блиско повезан са појмом искуство да доноси пос-
ледње оправдање за логички метод. Наиме, ми се правдамо дајући су-
дове који имају онтолошку вредност и само тада можемо бити сигурни
да у рефлексији имамо, не само презентацију бића, већ и само то биће.
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНА СУБЈЕКТИВНОСТ 
И ПОЈАМ СУШТИНЕ

СуDроLносL инLуиLивно: и неинLуиLивно: ко9 Хусерла не LреJа
схваLиLи као суDроLносL ирационално: и рационално:, већ се
она Lиче различиLих начина 9аLосLи. Начин на који нам се
Lрансцен9енLална суJјекLивносL Dружа може DосLаLи Lема 9е-
скриDције, шLо је уDраво у феноменоло:ији омо:ућено ње:овом
инLенционалном сLрукLуром у акLу инLуиције. За Хусрела се не-
Dосре9носL инLуиLивне Dре9сLаве разуме на основу суDроLнос-
Lи насDрам Dуко: мњења, 9алеко: о9 „самих сLвари”. Хусерлова
новина у о9носу на КанLов Dојам Lрансцен9енLалносLи сасLоји
се у ње:овом уви9у 9а Lрансцен9енLална суJјекLивносL сама из
сеJе, „из сво: власLиLо: Jо:аLсLва” (Levinas,1997: 47) извлачи
Dре9меL и на Lај начин омо:ућава 9а се он инLуиLивно са:ле9а у
Dуној јасноћи и еви9енцији. Феноменолошко исDиLивање свесLи
Dрилази свесном Lоку у Dуном неDосре9ном оJлику, за9ирући
својим анализама у конкреLне 9омене искусLва, о9носно свес-
носLи, 9аLосLи, не уDушLајући се DриLом у аDсLракLне консLрук-
ције. У Lој конкреLној 9аLосLи Dре9меLа феноменоло:ијао9-
ређује сушLину Dре9меLа, оно шLо је  инваријанLно на њему и
Lиме DрисLуDачно сазнању као о9ре9Jи консLанLних и JиLних
осоJина Dре9меLа.У Lом смислу, Хусерл на сле9ећи начин о9-
ређује Dојам сушLине:„СушLина ника9а није сама сLвар, не:о
сазнање сLвари у консLанLносLи њене JиLне сLрукLуре”(Huserl,
1975: 71–72).ИсLо Lако јасно схваLање сушLине можемо имаLи на
основу фанLазије, као и Dри оDажању. Али ма каква јасна Jила
сушLина на Dре9меLу фанLазије, сам Dре9меL осLаје 9аL само у
фанLазији. Док схваLање сушLине значи јасно фиксирање JиLних
моменаLа и њихово о9вајање о9 Dо9ло:е на којој се Lа сушLина
схваLа.Али и сама сушLина је Dре9меL, и Lо и9еалан Dре9меL, у
феноменолошком смислу. „СушLина – еи9ос – је Dре9меL нове
врсLе. Онако као шLо је 9аL у искусLвеном оDажању ин9иви9уал-
ни Dре9меL, Lако је 9аLа у еј9еLском оDажању је9на чисLа сушLи-
на”(ИсLо). Хусерл смаLра 9а DосLоји је9на врсLа чисLо: оDажања
у коме су нам ори:инално 9аLе сушLине као Dре9меLи оDажања,
исLо Lако као шLо нам је у чулном оDажању 9аL сDољњи Dре9меL.
Увиђање сушLине 9о:ађа се у неDосре9ном инLуиLивном виђењу
на ин9иви9уалном Dре9меLу, а ори:иналну 9аLосL сушLине Dри
њеном увиђању – Wesensschau – @ле�ање суш�ина, Dоре9и Хусерл,
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Dо њеној извесносLи, са чулним оDажањем. ЗаLо, Dо њему:
„Увиђање суш�ине јес�е ори@инална свес� суш�ине или ин�уи-
ција”(ПоDовић, 2011: 120)којаDре9сLавља мно:осLруки акL, јер
Dре9меL не може JиLи DоLDуно јасно о9је9ном 9аL у свесLи. Јасно
Dоље је увек о9ређено нејасном околином која је неDосре9но
DрисLуDачна нашем оDажању а коју Хусерл назива „Hof”,  окру-
жење ко9 оDажања сDољних Dре9меLа или DоLенцијалним хори-
зонLима Dри нашем Lзв. унуLарњем оDажању, Lј. Lоку 9оживљаја.
Према Lоме 9а ли је Dре9меL, чију сушLину схваLамо, 9аL са мање
или више јасносLи, Lако и само :ле9ање сушLине има своје сLеDе-
не јасносLи, који се крећу о9 DоLDуно: мрака 9о аDсолуLне јас-
носLи, која се назива чис�о само�авање ?ре�ме�а.Увиђање сушLи-
не Dо Хусерлу јесLе свесL о Dре9меLу који нам је неDосре9но 9аL,
на који је Dо:ле9 уDрављен, али он Dосле Lо:а може JиLи Dре9меL
Lачних или неLачних Dре9икаLа, као сваки ло:ички Dре9меL у
смислу формалне ло:ике(Levinas, 1995: 101). У Lом смислу Еману-
ел Левинас на:лашава Хусерлов сLав – DроLив Dсихоло:изације
сушLина – која не само 9а искривљује смисао сушLине, већ и сми-
сао Dсихоло:иоје.

У уво9у 9ру:о: 9ела Ло@ичких ис�раживања Хусерл оJјављује 9а
уколико неко жели 9а разоLкрије ло:ичке ноLације, LреJа 9а и9е
изван значења речи, које су увек 9восмислене; мора 9а овај фено-
мен размаLра у свеLлу ње:ово: Dорекла у свесном живоLу, чија је
акLивносL Lеоријска. Ова Lвр9ња са9ржи зрно 9уJоко: филозоф-
ско: DринциDа, Dрво: DринциDа феноменоло:ије, који се
Dојављује у Lеорији о Jићу у 9ру:ом великом 9елу наше: феноме-
ноло:а,  у И�ејама.Наиме,Dојам Jића је Lако Jлиско Dовезан са Dој-
мом искусLвa 9а 9оноси Dосле9ње оDрав9ање за ло:ички меLо9.
И само Lа9а можемо :овориLи о DосLојању и9еалних оJјекаLа,
као шLо је Jиће, на Dример, несво9љиво на ин9иви9уалне оJјек-
Lе.Ток Хусерлових „Ло:ичких исLраживања”је усDињање о9 ин-
9иви9уалних ка и9еалним оJјекLима свесLи са акценLом на Dре-
вазилажење наLуралисLичко: Dсихоло:изма, у коме свако оL-
криће DосLаје 9ео целине у великом хоризонLу аDсолуLне
е:зисLенције свесLи. То значи 9а Хусерл може 9а Dревазиђе Dси-
холо:изам и Dризна оJјекLивносL ло:ике је9ино ако узме у оJзир
унуLрашње значење живоLа окренуLо и9еалним оJјекLима. Сам
Хусерлов Dојам ?ос�ојања, са ње:овом корелацијом са искусLвом,
9аје овом феномену сLаLус Jића (Levinas, 1995: 101), а креће се ван
оквира наLуралисLичке онLоло:ије за коју је све DосLојање емDи-
ријско, ин9иви9уализовано у времену. Такав Dојам 9аје Хусерлу
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за Dраво 9а каже 9а сушLине и и9еални свеL, у оDшLем смислу,
DосLоје, зJо: че:а је и квалифкован 9а, као DлаLонски реалис�а,
рехаJилиLује свеL сушLина и ло:ичких каLе:орија. Као шLо смо
рекли, сушLине DосLоје 9ру:ачије о9 ин9иви9уалних оJјекаLа:
оне нису ни DросLорне, ниLи временске,Dа се не мо:у ни Dојави-
Lи ниLи несLаLи. У Lоме лежи њихова и9еалносL која,Dо Хусерло-
вом мишљењу, није Dре9икаL (својсLво) ниLи о9ређење сушLине
и оDшLих оJјекаLа, већ Dре све:а, различиL начин DосLојања, и9е-
алан ви9 DосLојања, који оLкрива нову 9имензију Jића. И9еал-
носL оJјекLа не значи 9а он Dрво DосLоји, Dа се он9а о9ликује не-
зависошћу о9 DросLора и времена, већ је Lо ви9 њихово: Dрено-
шења у свесL и сLварања у њој, како Jи Lо Хусерл рекао. Ова
и9еалносL сушLина и оDшLих оJјекаLа није увек нео9ређена, већ
она Dре Dризнаје Dо9врсLе и 9ескриDLивне разлике, и може JиLи,
на свој сDосLвени начин, врло о9ређена. РефлекLовањем на и9еј-
ни живоL, оJраћањем Dажње на ње:ово унуLрашње значење, чо-
век може 9а 9о9ирне не само и9еалносL сушLина, већ и различи-
Lе оJлике њихове и9еалносLи: оDшLосL форме Dоје9иначно: А је
различиLа о9 свих 9ру:их А, али и о9 А у оDшLем смислу.

Сле9еће DиLање које се DосLавља а које је уско Dовезано са уло-
:ом инLуиције јесLе: шLа је значење нужно: својсLва сLрукLуре
оJјекLа? ЗаисLа, ако узмемо 9а је чин инLуиције увек чин узрока,
шLа је он9а значење нужносLи закона нађених у сушLинама? О9-
:овор на ово DиLање LреJа LражиLи у Dојму еј9еLске нужносLи
:9е се каже 9а сушLинска нужносL не 9у:ује нишLа 9е9укцији; са-
ма 9е9укција није нишLа 9ру:о 9о DосеJан случај сушLинске
нужносLи. Ло:ичка нужносL је заснована на законима ло:ике,
али уDраво заLо она нема моћ на9 маLеријалним са9ржајем оJје-
каLа. Ов9е смо суочени са формом нужносLи која је независна о9
ло:ике и о9 Jило какве 9е9укције, и која има своју основу у сDе-
цифичној сушLини са9ржаја, њиховој осоJеној Dриро9и. „Генус и
врсLа које мо:у DослужиLи као овакве основе, чине свеL сушLина,
чијим инLуиLивним осећањем сDознајемо значење нужносLи
које оне Dружају самом својом Dриро9ом и нема DоLреJе за 9е-
9укLивним оDрав9ањем”(Levinas, 1995:106). За Хусерла, 9ирекLна
визија  нужне сLрукLуре сушLина Dре9сLавља Dримарни фено-
мен инLелекLа. ШLавише, ка9а DоисLовећујемо инLуиLивне чи-
нове и чинове узрока на овај начин, Lвр9ећи 9а су они неуLрални
с оJзиром на ло:ику и 9е9укцију, ми не о9ређујемо мо:ућносL
нужно: DрвоJиLно: знања; наDроLив, ми оJезJеђујемо сре9сLво
Dроширења сазнања на Jесконачну оJласL Dре9меLа.
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Такође је и нужносL закона саме 9е9укције, како исLиче Леви-
нас, заснована на инLуицији сушLина: нужносL закључка сило-
:изма је заснована на формалнојсушLини ње:ових Dремиса, у
којима је ова нужносL неDосре9но схваћена. Свака веза у 9е9ук-
цији је инLуиција сушLина, ма9а у овом случају, инLуиција фор-
малних сушLина. Уло:а 9е9укције се сасLоји у оJезJеђењу инLу-
иције за исLину која није сама Dо сеJи очи:ле9на; 9акле, инLуи-
ција, а не 9е9укција, јесLе рационални елеменL сазнања, 9ок
9е9укција Dре9сLавља чин – Dомоћу ко:а се извесне исLине сво9е
на очи:ле9носL Dрвих DринциDа.

Знање о сушLинама није само знање о и9еалном свеLу уDо-
ређено са емDиријским свеLом. Еј9еLске науке којима Хусерл
9аје DосеJан сLаLус, исLражују нову 9имензију Jића: основне ус-
лове ње:ово: DосLојања,  сLрукLуру оJјекаLа Jез које они не мо:у
9а DосLоје. У овом смислу, знање ових наука је а Dриори, јер оне
оLкривају шLа се Dо9разумева Dо9 осLалим формама знања. Нуж-
носL закона сушLина јесLе нужносL услова DосLојања Jића, и из
Lо: разло:а Хусерл ове науке назива онLоло:ијама. А Dриори
знање се не разликује о9 а DосLериори знања само у чињеници
нужносLи, већ оно има DосеJан онLолошки сLаLус. Са9а можемо
разумеLи значење, месLо и функцију а Dриори наука с оJзиром
на Dриро9не и уоDшLе чињеничке науке. Иако је КанL рационал-
но 9е9уцирао каузалносL уоDшLе, он није 9е9уцирао сваки Dосе-
Jан случај каузалносLи. Приро9ни закон је иDак резулLаL инLуи-
ције ин9иви9уалних оJјекаLа; 9акле, он је сушLински ин9укLи-
ван. Хусерлова филозофија, сLо:а, о9Jија 9а све9е ин9укLивне
законе на  a priori  законе. Ка9а каже 9а су сушLине DринциDи
оJјекаLа, Dо9 DринциDом не LреJа Dо9разумеваLи суDериорне
Dремисе из којих се ло:ички изво9е мо:ућа својсLва оJјекаLа.
ПринциD ко9 Хусерла означава оно шLо враћа оJјекLу сушLину,
сLрукLуру Jез које Jи оJјекаL Jио несхваLљив.ПроJлем је враLиLи
се ори:иналном феномену исLине, разумеLи њену саму сушLи-
ну, враLиLи се феномену који сам чини мо:ућим ове разлике из-
међу Dосре9но: и неDосре9но: знања.

ИСТИНА ПО СЕБИ

Као шLо је DознаLо, Хусерл је у је9ном 9елу сLваралашLва Jио Dо9
9ирекLним уLицајем БренLана, шLо се нарочиLи о9носи на ње:о-
ву Lеорију исLине, која је скоро незамислива Jез БренLанове Lео-
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рије еви9енције. Основу БренLаново: учења о исLини чини ње:о-
во разликовање физичких и Dсихичких Dојава, Dри чему ове
9ру:е Dочивају на Dре9сLавама, јер се не може замислLи није9на
Dсихичка Dојава Jез Dре9сLављања. Сваки Dсихички феномен је
увек у неком о9носу Dрема са9ржају и незамислив је Jез Lо: о9-
носа, Dо коме се DрвенсLвено разликују о9 физичких феномена.
Наиме, Dрема БренLану, сваки Dсихички феномен о9ликује се
инLенционалном или умном DрисуLношћу Dре9меLа, усмерено-
шћу или иманенLном Dре9меLношћу. УDраво, БренLанову Lео-
рију Dсихичких феномена Хусерл је узео за је9ан о9 својих Dо-
чеLака заснивања Lеорије исLине и феноменоло:ије уоDшLе.
Физички феномени, Dо БренLану, немају Lу инLенционалносL и
за њих се не може рећи 9а су исLиниLи или лажни. (Тако, на Dри-
мер, камен се не о�носи, он на мирујући начин ?ос�оји). Уз Lо Lре-
Jа рећи 9а се БренLанов оJјекаL сазнања не и9енLификује са не-
ком реалном сLвари већ Lо може JиLи Dојам, емоција, шLо ће
Хусерл DрошириLи и на сам ejdos који је оJјекаL за неку свесL; заLо
LреJа оDисаLи начин на који ја сазнајем оJјекаL и на који оJјекаL
DосLоји за мене. Сле9ећа је значајна о9лика Dсихичких Dојава, Dо
БренLану, у Lоме шLо се оне мо:у оDажаLи у унуLрашњој свесLи,
9ок се физичке сDоља оDажају, а Dри Lоме само  унуLрашње, Dси-
хичко оDажање 9аје Dраву еви9енцију. Психичке Dојаве БренLано
9ели на Lри :руDе с оJзиром на Lо како се оне о9носе Dрема Dре9-
меLуa Lосу: Dре9сLаве, су9ови и емоције. О Dре9сLави :оворимо
уDраво ка9а нам се нешLо Dојављује, суђење се сасLоји у Dрихва-
Lању или не:ирању Dре9меLа, све осLало је Lрећа :руDа Dојава
(афекLи, љуJав).

БренLано ће своју Lеорију а9еквације су9а Dре9меLу, коју је за-
сновао на DочеLку сво: учења, мно:о елесLичније о9 9ру:их ње-
них Dре9сLавника, касније DоLDуно наDусLиLи, јер смаLра 9а ис-
Lина није сла:ање не:о неDоср9на и Dосре9на еви9енција. Поре9
Lо:а Dо БренLану еви9енцију не LреJа 9ово9иLи у везу са 9окази-
вањем, јер еви9енција је својсLво, еви9енLно је оно си:урно а еви-
9енLном су9у DриDа9а оDшLе важење.

У свом Dрвом Dерио9у сLварања Хусерл своју Lеорију исLине
9елимично уклаDа у БренLанову Lеорију еви9енције, али за Ху-
серла еви9енција је само 9оживљај исLине а не и исLина. Про-
Jлем еви9енције је нераз9војно Dовезан са DроJлемом инLенци-
оналносLи, о чему Хусерл Dише у КарLезијанским ме9иLацијама
сле9еће: 
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„Еви9енција у најширем смислу означава оDшLи Dрафеномен ин-
Lенционално: живоLа (...) НасуDроLосLалом свесном Dосе9овању,
које може JиLи а Dриори Dразно, еви9енција је сасвим исLакнуLи
начин свесLи самоDојављивања, Dриказивања само: сеJе, 9авања
самом сеJи неке сLвари, са9ржаја, оDшLосLи, вре9носLи иL9. у ко-
начном мо9усу власLиLо: Lу неDосре9но виђено:, ори:инално 9а-
но: (...) ИскусLво у оJичном смислу је DосеJна еви9енција, а еви-
9енција уоDшLе је, можемо рећи, искусLво у најширем, Dа иDак је-
9инсLвеном смислу. У Dо:ле9у неких Dре9меLа еви9енција је 9о-
9уше само Dовремена Dојава свесLи, али она иDак означава
мо:ућносL, и Lо као циљ инLенције која сLреми и осLварује Jило
шLа шLо је већ Dомишљено и шLо има 9а се Dомисли, Lе Lиме озна-
чава JиLну основу инLенционално: живоLа уоDшLе” (Јокић, 1981,
147).

Своју Lеорију исLине Хусерл је о9ређеније развио у својој кас-
нијој фази сLваралашLва, нарочиLо у Dрвој књизи Ло@ичких ис�ра-
живања у којој је DосеJну Dажњу Dоклонио криLици Dсихоло:из-
ма. Наиме, Хусерл ов9е исLиче и9еју чисLе ло:ике насуDроL
Dсихоло:ије, чиме је исLакао 9а исLина није нешLо шLо се 9оJија
анализом емDиријске Dсихоло:ије. У овој фази сLварања Хусерл
се више Dозива на је9но: 9ру:о: сво: DреLхо9ника, на Болцана, о9
које: усваја концеDцију ис�ине ?о се�и.  Ло:ички DринциDи Dри-
Dа9ају сасвим 9ру:ој сфери не:о шLо је Dсихолошка; Dре9сLава,
су9 и закључак нису реални Dсихички 9оживљји већ и9еалне ло-
:ичке Lворевине на основу којих је мо:уће :овориLи о исLини и
лажносLи. Је9ино шLо Хусерла може DриJлижиLи Dсихоло:исLи-
ма јесLе ње:ова веза са Бер:соновим инLуиционизмом, Dрем9а и
Lу има значајне разлике, као шLо смо ви9ели у 9ру:ом Dо:лављу,
јер је Хусерл у свом инLуиционизму више рационалисL.

ИсLина није нека чињеница у времену и не може JиLи својсLво
Dсихичких феномена; она је изна9 Dривремено: и DриDа9а JиLку
Dо сеJи. На Lај начин Хусерл сLавља ло:ичке исLине у сферу и9е-
ално:, као нешLо шLо нема љу9ску 9имензију. То је свеL чисLих
сушLина. ИсLина је аDсолуLна и DосLоји Jез оJзира 9а ли је љу9и
усвајају или не (9ок Dо9 и9еалним Хусерл Dо9разумева нешLо
шLо није факLичка корелација сLвари). УDраво заLо се исLина не
може схваLиLи као неки емDиријски са9ржај. Својом криLиком
DозиLивизма и релаLивизма Хусерл жели 9а Dојму исLине 9а аD-
солуLно и оJјекLивно значење које је независно ни о9 какво:
суJјекLа. Наиме, сDознаја исLине зависи о9 инLели:енLних Jића,
ин9иви9уалних суJјекаLа сазнања, али Lиме она није у њима. Ис-
Lина је у знању као оJјекаL Lачно: су9а, Dрем9а сваки Lачан су9
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није знање. Тачан су� ?лус еви�енција је�нако знање, Lо је Хусерлова
је9начина исLине.

ОсећајносL и разумевање у Dроцесу оLкривања исLине Хусерл
Dо9разумева Dо9 је9инсLвеним Dојмом инLуиLивно: акLа. Пос-
Lоји Lемељна сличносL између чулне и каLе:оријалне инLуи-
ције: у оJа акLа свесL се среће 9ирекLно са JивсLвом које је „9аLо
само Dо сеJи”.  То је Dримарни феномен исLине за којим Хусерл
Lра:а и Dроналази :а уDраво у Lој исDуњеној инLенцији која 9осе-
же JивсLво.

Ка9а је реч о самој еви9енцији, Хусерл је о9ређује као неDос-
ре9но оDажање исLине, речју, еви�енција је �оживљено искус�во ис-
�ине, �о је ин�уиција – �рену�ак свес�и у којем се сама с�вар �аје
свес�и. О DроJлему еви9енције Хусерл Dише, како у својим ра-
ним, :оре наве9еним ра9овима Lако и у И�ејама, :9е Dоказује 9а
се о еви9енцији може :овориLи у више смислова. Најчешће се Dо-
мињу неDосре9на и Dосре9на еви9енција, а овај Dосре9ни смисао
еви9енције јесLе уDраво инLуиција.Ов9е LреJа разликоваLи ко9
Хусерла, 9а, Dоре9 еви9енције су9а, DосLоји и еви9енција
виђења; 9ру:им речима, нешLо 9а Jи Jило исLиниLо мора JиLи и
Dојмовно и чулно еви9енLно, јасно, чиме је инLуиција исDуње-
на.Као шLо ви9имо, Хусерл је, насуDроL емDирисLичком Dуком
чулном неDосре9ном DосмаLрању, с је9не,и круLом рационализ-
му који о9Jацује инLуицију, с 9ру:е сLране, развио оDшLу суш-
Lинску науку о еви9енцији која је о9ређује као „noen”– 9уховно
:ле9ање Jића.

НЕПОСРЕДНО ИНТЕЛЕКТУАЛНО ГЛЕДАЊЕ БИЋА

Феноменолошка свесL увиђа 9а свесL није само Dре9меLна или
оDре9мећена свесL и 9а Dоре9 нужно оJјекLивирајуће: Dона-
шања свесLи у науци, и у Dре9научном 9ржању DосLоји у љу9с-
ком искусLву свеLа је9ан 9уJљи неDре9меLан слој, неDојмован,
нерефлексиван, којим се уDраво филозофија Jави, „9ово9ећи ра-
зум 9о ума, Dревазилазећи ratio ка својеврсној intuitio” (Damnja-
nović, 1984: 232).Таква феноменолошка свесL се Dојављује ко9 Ху-
серлово: учиLеља БренLанау ње:овом разликовању између
оDажања и унуLрашње: DосмаLрања, али се оно ко9 ње:а сво9и
на изворну АрисLоLелову и9еју о noesis noeseos, Lо јесL, на схва-
Lање 9а осим Dре9меLно: сазнања и мишљења DосLоји и
мишљење мишљења и 9а се Jиће не сме мислиLи као Dре9меL. Пре-
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ма Lоме, иза Хусерлове криLике оJјекLивизма налазе се значајни
исLоријски моLиви мо9ерно: филозофско: мишљења који се ве-
зују не само за АрисLоLела већ и за мисLичку Lра9ицју о којој Ху-
серл сам изричиLо :овори. МеђуLим, основна Lра9иционална ли-
нија за коју се Хусерл везује у исLоријском Dо:ле9у јесLе линија
Lрансцен9енLализма чијем развју DреLхо9и Ау:усLин а заDо-
чиње са ДекарLом, који уз КанLа Dре9сLавља најважнији меLо-
9ички и сLварни узор Хусерлов. Да се враLимо, на LренуLак Пло-
Lину, Dрецизније ње:овој ПеLој Енеа9и, о9ељку који :овори „О
уму, о и�ејама, о �ићу”, у коме се каже сле9еће:

„О9 наука које се налазе у разумној 9уши неке се Lичу оDажајних
сLвари...; њима више Dриличи назив мњења – и оне су 9оцније о9
својих Dре9меLа, Lе су њихове слике; а науке о умсLвеним Dре9ме-
Lима, које су уDраво зJиљске науке, из ума 9олазе у разумну 9ушу
и не мисле ни о чему оDажајном; а уLолико уколико су науке оне су
све Lо шLо мисле, и изнуLра Dосе9ују Lо умсLвено /to noeton/и
мишљење, јер ум је унуLра...” (Plotin, 1984, paragrafi: 7, 5).

„Ако је Lо шLо он мисли нешLо у њему, Lо унуLар ње:а јесL врсLа /
to eidos/, и Lо је и9еја . ШLа је Lо? И умно JивсLво је ум, Dоје9иначна
и9еја која се не разликује о9 ума ,  већ је свака ум. Ум у целини јесLе
сви оJлици заје9но, а сваки Dоје9ини оJлик је Dоје9иначни ум,као
шLо је наука у целини сви њени Dре9меLи DосмаLрања /
theorèmata/а сваки Dоје9ини (Dре9меL DосмаLрања) јесL 9ео цели-
не... Дакле, овај ум је у самом сеJи, и вечно је ум, заLо шLо у миру
Dосе9ује само: сеJе” (Plotin,1984, paragrafi: 8, 9).

Веза између eidosa  и ума /nus/ коју је осLвариo ПлоLин,израже-
на у /to noeton/–умсLвени Dре9меL, означавањихову и9енLифика-
цију (Plotin, 1984: 25, nap.).

Свакако, Jило Jи Dо:решно мислиLи 9а Lим свођењем на неке
Lра9ицоналне моLиве можемо DоLDуно разјасниLи је9ну нову
филозофску и9еју, чија је новосL уDраво у о9вајању о9 Lих моLи-
ва и у њиховој новој 9уховној вези.   СуDроLно КанLу, који сLрик-
Lно раз9ваја концеDLуалносL о9 осећајносLи, у И9ејама Хусерл
расDравља о Lоме 9а научник мора инLуиLивно осеLиLи, мора
инLелекLуално ви9еLи и9еалне сLрукLуре Dре9меLа. ИнLуиција
сушLине или инLуиција и9елних оJјекаLа, еј9еLска сушLина или
Хусерлова DознаLа Wessenschau, сLо:а, јесLе је9инсLвена инва-
ријанLа која исDуњава, чија је линија Dо9влачеља – инLелекLуал-
на инLуиција – као еDисLемолошка Lачка ослонца, која Lиме, 9е-
финише Dоље феноменоло:ије.
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НеDосре9но инLелекLуално, 9уховно :ле9ање Jића Хусерл о9-
ређује као noen и noezis. Наиме, Хусерл :овори о ноеLској и но-
емаLској  еви9енцији чију разлику изво9ис оJзиром на Lо 9а ли
се еви9енција о9носи на ноеLске инLенционалне акLе, или но-
емаLске инLенционалне оJјекLе. У Dрвом случају је реч о ноеLс-
ком суђењу – еви9енцији суђења, а у 9ру:ом о ноемаLском
суђењу – еви9енцији ло:ичко: су9а.Сваки 9оживљај свесLи, Dо
Хусерлу, има нешLо шLо 9оживљује а Lо је ње:ов инLенционални
корелаL, Dре9меL у најширем феноменолошком смислу – инLен-
ција као основни каракLер 9оживљаја – :енерална Lема феноме-
ноло:ије.При нашем разликовању разних слојева свесLи знамо
оJично за свесL и Dре9меLе који се нашој свесLи Dриказују и који
су у својој е:зисLенцији независни о9 наше свесLи. У Dриро9ном
сLаву Dре9меLи су увек Lрансцен9енLни и Lу чини изузеLак само
унуLрашње оDажање. У феноменолошком DосмаLрању, :9е смо
наш сLав изменили из основа и :9е DосмаLрамо свесносL Dре9ме-
Lа као њихову DрвоJиLну 9аLосL, сLвар се из основа мења. При
феноменолошкој анализи свесLи, Dосле ре9укције не знамо више
за о9нос између свесLии Lрансцен9енLно: свеLа сLварносLи, не:о
само за свесL и оно че:а је она свесна. При Lој чисLој свеLи, Dри
Lом 9ирекLном искусLву, осLао нам је о9нос између оDажања и
оDажено:, 9ок сва 9ру:а Lумачења, Jило научна или DракLично
живоLна, морају JиLи искључена. Са феноменолошком ре9ук-
цијом усLвари, Dре9меLи нису из:уJљени, ниLи се они мо:у DоL-
Dуно искључиLи, нарочиLо Dриликом Dроучавања форми у који-
ма су нам 9аLи у свесLи; у свесLи осLаје нео@раничено ?оље чис�о@
живо�а свес�и које Хусерл назива ноеLским, и са 9ру:е сLране
ње:ов нoемаLски корелаL, свеL – феномен као ње:ов инLенцио-
нални Dре9меL (Husserl, 1976: 29–33).

Да Jи јасно разликовао ноеLски о9 ноемаLско: слоја свесLи Ху-
серл у И9ејама, анализира 9оживљај оDажања у којем имамо, ка-
ко наво9и, с је9не сLране оDажање као функцију наше свесLи, за-
Lим сам оDажај Dре9меLа и Dре9меL који се у Lом оDажању Dри-
казује. На Dример, Dри оDажању је9но: сDољно: Dре9меLа, као
шLо је 9рво у Dољу, Dре9меL осLаје увек исLи иако се Lок оDажања
мења; у:лавном имамо 9ве JиLно различиLе врсLе Dромена Dри
оDажању, је9не DриDисујемо самом Lранцен9енLном Dре9меLу,
а 9ру:е смаLрамо за суJјекLивне услове само: оDажања. Тај низ
оDажаја који се о9носи на је9ан и9енLичан Dре9меL ко:а оDажа-
мо није сам Dре9меL не:о је свесL о Lом Dре9меLу. Сам Dре9меL, у
нашем Dримеру 9рво, може из:ореLи, али не и ње:ов оDажај о9-
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носно ноема Dри оDажању.Ноема је инLенционални корелаL 9о-
живљаја, а ноеLски 9ео са ноезама јесLе ње:ов 9ирекLан реални
9ео, чисLо са9ржајни 9ео 9оживљаја, ње:ова маLерија, 9ок је но-
еLски слој формални функционални 9ео 9оживљаја свесLи.
Својеврсне DроLивречносLи у Хусерловом учењу о слојевима
свесLи мо:у се Dревазићи, јер су сви Dојмови ко9 Хусерла Dовеза-
ни са инLуиLивно-оDажајним Dроце9урама свесLи.
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SUMMARY THE TRUTH AND THE ESSENCE OF THE INTUITIVE 
CONSCIOUSNESS-OBSERVATIONAL PROCEDURES

The purpose of Husserls principles of phenomenology consists in
showing the way in which transcendental subjectivity can only be
brought to self-administration. If someone wants to expose the logi-
cal notation, he should go beyond the meaning of words, which are
always ambiguous. This phenomenon must be considered in light of
its origin in a conscious life, whose activity is theoretical. This state-
ment contains a grain of Husserl's profound philosophical principles,
the first principles of phenomenology, according to which the
concept of being so closely associated with the concept of experience
that brings the last justification for logical methods. Namely, we can
justify giving the courts that have ontological value and only then
can we be sure that we have a reflection of not only being present,
but just to be.

KEY WORDS: The essence, the truth, subjectivity, intuition, consciousness.


