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refleksji nad pytaniami egzystencjalnymi, dotycz¹cymi podstaw ludzkiej (moralnej, duchowej) kondycji, a monografia Dancáka zdaje kompetentnie sprawê
z tego, jak przebiega i co osi¹ga personalistyczna refleksja w zakresie donios³ych egzystencjalnych pytañ. Równie¿
z tej przyczyny jego ksi¹¿ka mo¿e
wzbudziæ czytelnicze zainteresowanie
i dyskusjê nad podjêtymi w niej kwestiami.
W analizach, które przeprowadzi³
Pavol Dancák, zarysowuj¹ siê kierunki
dalszych badañ, które powinny byæ prowadzone:
(1) nad zwi¹zkiem personalistycznej
koncepcji cz³owieka jako osoby z koncepcj¹ ¿ycia spo³ecznego;
(2) nad zwi¹zkiem personalistycznej
koncepcji cz³owieka jako osoby z koncepcj¹ ¿ycia religijnego;
(3) nad zwi¹zkiem personalistycznej
koncepcji cz³owieka jako osoby z koncepcj¹ wychowania;
(4) nad recepcj¹ i rozwojem refleksji personalistycznej na S³owacji.
Te cztery kierunki badañ s¹ ju¿ wyranie zaznaczone w obecnej monografii.
Na koniec trzeba wyraziæ postulat
i ¿yczenie, aby Pavol Dancák  dysponuj¹c warsztatem badawczym, który
zaprezentowa³ w ksi¹¿ce Personalistický rozmer vo filozofii 20. storoèia i dochodz¹c do w³asnego ujêcia personalizmu  podj¹³ siê napisania kolejnych
monografii, dotycz¹cych personalistycznej koncepcji ¿ycia spo³ecznego,
personalistycznej koncepcji ¿ycia religijnego (mo¿na pod¹¿yæ tu tropem idei
zawartych w pracach: W. Granat, Personalizm chrzecijañski. Teologia osoby ludzkiej, Poznañ 1985 i A. Scola,

Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, t³um. L. Balter, Poznañ 2005) i personalistycznej koncepcji wychowania.
Po¿¹dane jest tak¿e historycznofilozoficzne studium recepcji i rozwoju refleksji personalistycznej na S³owacji. Czekamy teraz na te kolejne monografie.
MAREK REMBIERZ

Dan Zahavi, Fenomenologia Husserla, t³um. Marek wiêch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 206.
Nowe spojrzenie
na fenomenologiê Husserla1
Ocaliæ podmiot znaczy³oby ocaliæ
poszukiwanie prawdy.
(Chantal Delsol)

Zacznijmy od przytoczenia fragmentu konkluzji autora: „Husserl jest
centraln¹ postaci¹ w dwudziestowiecznej filozofii […] Dobrze wiadomo, ¿e
by³ twórc¹ fenomenologii, ¿e stworzy³
pewn¹ teoriê intencjonalnoci oraz
koncepcjê wiata i ¿ycia i, wreszcie, ¿e
by³ nauczycielem Heideggera. Przez
d³ugi czas powszechnie s¹dzono jednak, ¿e pomimo swoich najlepszych
zamiarów, nie potrafi³ wyswobodziæ siê
ze schematu mylowego klasycznej
metafizyki obecnoci, ¿e nigdy nie porzuci³ przekonania, i¿ rzeczywistoæ
i Inny ukonstytuowani s¹ przez czysty
(odcieleniony i bezwiatowy) podmiot
transcendentalny. W konsekwencji uwa¿ano, ¿e jego myl by³a fundacjonaliD. Zahavi, Fenomenologia Husserla,
t³um. Marek wiêch, Kraków 2012.
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styczna, idealistyczna i solipsystyczna.
Pomimo ¿e jako inicjatorowi ruchu fenomenologicznego wci¹¿ nale¿y mu siê
szacunek, to jego stanowisko bezpowrotnie mia³o zostaæ przezwyciê¿one
przez Heideggera i póniejszych fenomenologów, przedstawicieli hermeneutyki, dekonstruktywizmu, a filozofowie
jêzyka mieli dobre powody, aby siê od
niego dystansowaæ (s. 184).
Edmund Husserl, pomimo ¿e w filozofii dwudziestowiecznej jest postaci¹
centraln¹, to jednak od pocz¹tku by³ 
i jest nadal  b³êdnie odczytywany
i czêsto spychany na margines. wiadczy
o tym nie tylko wieloæ, ale i diametralna rozbie¿noæ interpretacji podstawowych tematów jego fenomenologii, i to
nie tylko tych interpretacji, które pojawi³y siê ju¿ za ¿ycia samego myliciela i po jego mierci, ale i tych, które
sformu³owano dopiero w drugiej po³owie XX wieku i które tworzone s¹
obecnie. Powody tych rozbie¿noci
s¹ ró¿ne. Ju¿ za ¿ycia Husserla niektóre jego pogl¹dy budzi³y sprzeciw bezporednich uczniów (m.in. Romana Ingardena, Edyty Stein, Hedwigi Conrad-Martius) czy zwolenników jego filozofów ze szko³y monachijskiej. W latach
dwudziestych XX wieku na odczytywaniu myli Husserla zaci¹¿y³ przede
wszystkim Martin Heidegger, postrzegany przez wielu badaczy jako najwiêkszy filozof. Z kolei czêæ sporód
tych, którzy nawi¹zywali do Husserla,
traktowa³a go jako zwolennika idealizmu, inni starali siê go rozumieæ realistycznie, uznaj¹c, ¿e jego b³êdy maj¹
ród³o w kartezjañskim punkcie wyjcia czy w stosowaniu redukcji transcendentalnej. Ci, którzy pozostawali
pod przemo¿nym wp³ywem Heidegge-
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ra, interpretowali Husserla poprzez
pryzmat jego intuicji bycia Dasein
w wiecie pierwotnych starañ i trosk.
W zakoñczeniu autor pisze: „Nie bez
przyczyny filozofowie tacy jak Scheler,
Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty,
Lévinas, Schütz, Ricoeur, Henry czy
Derrida (by wspomnieæ tylko kilku)
wiele zawdziêczali Husserlowi. Pomimo ¿e wród jego filozoficznych nastêpców istnieje sk³onnoæ do krytykowania go  dla podkrelenia swoich
w³asnych zalet  obecnie obserwujemy
wzrastaj¹c¹ wiadomoæ wyj¹tkowoci
fenomenologii Husserla, którego nie
uwa¿a siê ju¿ za zwyk³ego poprzednika Heideggera, Merleau-Pontyego czy
Lévinasa; nie uwa¿a siê go ju¿ za przekroczony etap w historii fenomenologii (s. 187). Husserl jako twórca fenomenologicznego mylenia w filozofii
ci¹gle rozwija³ swoje pogl¹dy, zachowuj¹c jednak ci¹g³oæ i jednoæ ca³ego
przedsiêwziêcia intelektualnego.
Dlaczego Husserl w filozofii dwudziestowiecznej jest tak wa¿n¹ postaci¹? Przede wszystkim dlatego, ¿e
w „marnych dla filozofii czasach” –
kiedy to filozofia jako „mylenie mi³uj¹ce m¹droæ” b³¹dzi³a po ró¿nych bezdro¿ach naturalizmów i materializmów
rozmaitych odmian i odcieni; kiedy wik³a³a siê w subiektywne czy obiektywne
idealizmy, kiedy brnê³a w psychologizmie, w wiatopogl¹dowym nadawaniu
sensu wiatu; kiedy wreszcie pozwoli³a siê przepêdziæ z terenów racjonalnego mylenia przez zwolenników filozofii naukowej  w³anie Husserl mia³
odwagê – przez lata jako samotny myliciel – skupiaæ siê na podmiocie
i jego subiektywnym ¿yciu i stawiaæ
podstawowe pytania o prawa i rolê
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podmiotowej subiektywnoci w nauce,
co wiêcej  w ca³ej kulturze. Po dowiadczeniach z logicznymi poszukiwaniami stwierdzi³  i to w³anie
w imiê rozumu i „powrotu do samych
rzeczy” – ¿e wszystko, co wiemy
o wiecie i o sobie samych, co wiêcej,
¿e wszystko, co nazywamy obiektywn¹
nauk¹, ma swoje pierwotne ród³o prawomocnoci w subiektywnych aktach
podmiotu; w aktach noezy i uwiadamiania sobie, ¿e co tak a tak siê prezentuje, ¿e co tak a tak wygl¹da, ¿e
jest takie a takie. Wprawdzie te subiektywne akty ujmowania czego, przedstawiania i s¹dzenia zachodz¹ w psychice, ale ju¿ to, co akty te ujmuj¹ i co
przedstawiaj¹ i stwierdzaj¹ jako okrelony sens i znaczenie, nie ma charakteru psychicznego ani tym bardziej nie
jest skutkiem oddzia³ywania rzeczy fizycznych na psychikê, lecz jest odrêbn¹ sfer¹ bytu – sfer¹ intencjonaln¹ b¹d
idealn¹. Te stwierdzenia Husserla musia³y siê wydawaæ swego rodzaju blunierstwem wszystkim, którzy myleli
„racjonalnie” i „realnie”, zw³aszcza
uczonym i filozofom, którzy byli przewiadczeni, ¿e poznanie i wiedza jest
odbiciem czy odzwierciedleniem realnego wiata w ludzkiej psychice, ¿e
wszystko, co nie jest fizyczne, jest
psychiczne; albo ¿e wszystko ma charakter jakiej fikcji als ob.
Husserl, po latach swego rodzaju
zastoju i milczenia, zdecydowanie
i odwa¿nie w dalszych pracach  ci¹gle
wracaj¹c do r z e c z y s a m y c h 
opisywa³, analizowa³ i ukazywa³, ¿e
„subiektywne prze¿ycia” podmiotu
maj¹ charakter intencjonalny, tzn. kieruj¹ siê ku czemu, co inne od nich.
Dziêki temu ich charakterowi podmiot

w prze¿ywanych aktach noezy widzi,
ujmuje i okrela postrzegane przedmioty. Co wiêcej, podmiot postrzega i ujmuje ca³e dziedziny przedmiotów wiata realnego i nauki  rzeczy materialne,
przedmioty logiki, matematyki, idee.
W swych analizach Husserl wykazywa³, ¿e zachodz¹ce w psychice akty
wiadomoci  jako intencjonalne  s¹
skierowane ku ró¿nym przedmiotom
jako odrêbnym sferom bytu. Przedmioty logiki i matematyki s¹ niezmienne,
idealne, zachodz¹ miêdzy nimi zwi¹zki
motywacyjne. Natomiast przedmioty
materialne s¹ czasowe, zmienne, zachodz¹ miêdzy nimi zwi¹zki przyczynowe. O tym wszystkim, co zachodzi
w wiecie realnym, o istnieniu ca³ego
wiata  wiemy jednak dziêki subiektywnym aktom wiadomoci. Husserl
próbowa³ wiêc odpowiedzieæ na niezwykle wa¿ne pytanie: czym zatem jest
sama wiadomoæ jako transcendentalna, subiektywna, podmiotowa sfera.
Skoncentrowa³ siê wiêc na badaniu
wiadomoci transcendentalnej i ca³e
swoje filozoficzne ¿ycie powiêci³ poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
o sens i ejdos podmiotowoci  jako
miejscu dowiadczania wiata pozawiadomociowego.
W swoim zwrocie ku podmiotowoci Husserl nieraz  jak mówi autor 
post¹pi³ nieroztropnie, bo le siê wyrazi³. Tak by³o m.in., gdy swoj¹ fenomenologiê nazwa³ psychologi¹ opisow¹.
Ale gdy to sobie uwiadomi³, ¿e by³a to
pomy³ka, by³o ju¿ za póno; b³êdnie go
zinterpretowano i pos¹dzono o g³oszenie nowej wersji psychologizmu.
Tymczasem „celem jego poszukiwañ
nie by³a ani analiza psychofizycznej
budowy cz³owieka, ani badanie wia-

RECENZJE

domoci empirycznej, lecz zrozumienie
tego, co wewnêtrznie i istotowo charakteryzuje spostrze¿enia, s¹dy, uczucia itd. (s. 20). I dalej u Husserla: powrót do podmiotowoci nie oznacza
jednak popadniêcia na nowo w psychologizm. […] Husserl chce z r o z u m i e æ i o p i s a æ aprioryczn¹ strukturê tych aktów [subiektywnych]. Nie
interesuje go naturalistyczne w y j a  n i e n i e, w którym usi³uje siê wykazaæ ich biologiczn¹ genezê czy te¿ ich
neurologiczne podstawy (tam¿e).
Przygl¹daj¹c siê ca³ej sferze subiektywnej, Husserl dostrzeg³ w niej najpierw istotny rys  „intencjonalnoæ”;
nastêpnie „czyste ja”  wiadomoæ
transcendentaln¹, owo pierwotne ród³o prze¿yæ aktowych oraz pole czy
miejsce konstytuowania siê sensów
i znaczeñ, odnosz¹cych siê do ró¿nych
kategorii przedmiotów, a wiêc rzeczy
materialnych, w³asnego cia³a, samego
siebie  w ogóle pozasubiektywnego
wiata. Tu wa¿ne okaza³y siê dwa tematy: wgl¹d w istotê rzeczy (Wesenschau) oraz czysta wiadomoæ b¹d
czyste ja  podmiot transcendentalny,
czyli podmiotowoæ, która stanowi warunek mo¿liwoci zjawiania siê jako
takiego. Ta podmiotowoæ pozostaje
w ukryciu tak d³ugo, jak d³ugo tkwimy
w przedfilozoficznym naturalnym nastawieniu, gdzie ¿yjemy w samozapomnieniu wród przedmiotów. Ale redukcja zdolna jest j¹ ods³oniæ (s. 71).
Dla Husserla podmiot transcendentalny  podmiot, którego wiadomoæ
rozci¹gniêta jest na wiat poza sob¹
 nie by³ czym sztucznym, czym abstrakcyjnym, idealnym, ogólnym i ponadosobowym. Wedle Husserla jest to
„moja” subiektywnoæ, moja konkretna
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indywidualna podmiotowoæ (zob. s. 68).
Pe³na podmiotowoæ oznacza ¿ycie
dowiadczaj¹ce-wiat. Jak¹ drog¹
Husserl do niej doszed³? Przede wszystkim drog¹ analizy szeroko rozumianego dowiadczenia. Fenomenologiczne
analizy Husserla nie by³y oderwanymi
czynnociami, filozofowaniem z g³ow¹ w chmurach. Husserl zawsze akcentowa³ dowiadczenie jako punkt
wyjcia, dowiadczenie jednak rozumia³ inaczej, bo szerzej. Husserlowskie pojêcie dowiadczenia pozostaje
dalece bardziej pojemne ni¿ to pozostawione w spadku po empiryzmie. Nie
tylko dowiadczamy konkretnych i indywidualnych przedmiotów, ale równie¿ tych ogólnych i abstrakcyjnych.
[…] jednym z badañ fenomenologów
jest w³anie przezwyciê¿enie w¹skiego
empirystycznego pojêcia dowiadczenia, zast¹pienie go rozszerzonym oraz
ujanienie wszystkich ró¿norodnych
form tego dowiadczenia […], jakimi
s¹ na przyk³ad naoczna prezentacja
struktur istotnociowych, oczywistoci
apodyktycznej itd. (s. 51-52).
W odczytywaniu danych szerzej rozumianego dowiadczenia  wszystkich
konstytuuj¹cych siê w wiadomoci
sensów czy „noematów” – wa¿n¹ rolê
odgrywa³o pojêcie oczywistoci, czyli
sposobów optymalnego i ród³owego
prezentowania siê dla wiadomoci
ró¿nych przedmiotów (sensów czy znaczeñ): rzeczy materialnych, przedmiotów logiki formalnej i przedmiotów
idealnych, ale tak¿e prze¿yæ wiadomych; te odznaczaj¹ siê tym, ¿e bezporednio prezentuj¹ siê same dla wiadomoci; s¹ „samowiedne” (s. 44-49).
Podstawowym pojêciem  które jest
swego rodzaju kluczem do zrozumienia
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g³ównych problemów fenomenologii
Husserla i ducha ca³ej fenomenologii 
jest pojêcie redukcji lub inaczej epoché, czyli wziêcie w nawias tego
wszystkiego, co prezentuje siê wiadomoci jako obce lub jako inne. Jednak
w³anie to pojêcie sta³o siê powodem
najbardziej spornych interpretacji fenomenologii Husserla, a przede wszystkim
oskar¿eñ o oderwanie siê od realnego
wiata, o idealizm, a nawet o solipsyzm.
Czym by³a i czym mia³a byæ w zamierzeniu Husserla redukcja? Redukcja
to nie zamykanie siê podmiotowoci
w sobie samej, we w³asnym ego cogito
cogitationes meae (ku temu Husserl
nieostro¿nie da³ powody pewnymi sformu³owaniami). Redukcja to równie¿
nie w¹tpienie w istnienie wiata czy
radykalne odciêcie siê od ca³ej rzeczywistoci jako rzeczywistoci. Redukcja
to refleksyjny akt podmiotu, to w³anie
wiadome wziêcie w nawias wszystkiego, co siê jawi podmiotowi jako
obce, wszystkiego, co ma charakter
pozapodmiotowy, wszystkiego, co okrelamy jako rzeczywistoæ, jako wiat.
Sama podmiotowoæ jest jednak warunkiem przejawiania siê i manifestacji
wiata; ona ods³ania i okrela. Bez
wziêcia wszystkiego w nawias nie ma
wiata; wiat jest „wiatem jedynie dla
podmiotu czy dla wiadomoci”. Ale
czy wziêty w nawias wiat ju¿ nie istnieje poza wiadomoci¹? Tak mo¿na
by pomyleæ, id¹c za naturalnymi nastawieniami, mo¿na by powiedzieæ, ¿e
wziêty w nawias wiat istnieje jedynie
jako to, co jawi siê podmiotowi.
Redukcja jest potrzebna jako „uwa¿ny zwrot” ku podmiotowoci, która dowiadcza przedmiotów, która jest

owym miejscem, gdzie rzeczy ukazuj¹ siê takimi, jakimi s¹. Jeli chcemy
zrozumieæ rzeczywistoæ  wiat poza
wiadomoci¹  musimy w drodze redukcji powróciæ do aktów wiadomoci.
Redukcja potrzebna jest zatem jedynie
jako „zwrot” ku samej podmiotowoci
i jako „refleksyjne skupienie” siê na
niej, aby zobaczyæ istotê samej podmiotowoci, czyli jej „w³aciwy wygl¹d” jako ród³a wiedzy o wiecie,
jako ród³a s¹dów i twierdzeñ. Jednak
czy Husserl tym samym zak³ada³, ¿e
istnieje tylko wiadomoæ, lub ¿e podmiotowoæ jako pierwsza kreuje wiat
sensu? Tak, wiadomoæ kreuje w aktach noezy sens noematyczny  czy raczej konstytuuje  sens ró¿nych przedmiotów, ale czy kreuje wiat?
Husserlowski powrót do podmiotowoci  i wgl¹d w to wszystko, co dzieje siê w wiadomoci (w moich mylach), oznacza³ u tego myliciela
powrót do „róde³ wiedzy” o wiecie
i o wiecie samym. Husserl móg³by powiedzieæ, ¿e w pe³ni rozwiniêta fenomenologia transcendentalna daje wgl¹d
w naturê tego wszystkiego, co jawi
siê wiadomoci, co „stanowi eo ipso
prawdziw¹ i rzeczywist¹ ontologiê
[…], gdzie wszystkie pojêcia i kategorie ontologiczne zostaj¹ wyjanione
w ich korelacji z konstytuuj¹c¹ podmiotowoci¹. Podobnie mo¿e on odrzuciæ ka¿d¹ antymetafizyczn¹ interpretacjê fenomenologii, [która – tu autor
cytuje tekst z rêkopisów Husserla]:
«w y k l u c z a k a ¿ d ¹ n a i w n ¹ m e t a f i z y k ê, operuj¹c¹ nonsensownymi
rzeczami samymi w sobie, lecz nie wyklucza metafizyki jako takiej. […]
Z natury rzeczy pierwszym bytem, który poprzedza i utrzymuje ka¿d¹ nale¿¹-
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c¹ do wiata przedmiotowoæ, jest
transcendentalna subiektywnoæ: uniwersum monad, która doprowadza do
ró¿norodnych form swoj¹ wspólnotowoæ»” (s. 84).
Redukcja transcendentalna pozwoli³a Husserlowi  jak pisze autor  „poj¹æ i uczyniæ jasnym realizm, który jest
nieod³¹czny od naturalnego nastawienia. W rêkopisach Husserla znajdujemy s³owa: wiat transcendentny; istoty ludzkie; ich kontakty miêdzy sob¹
oraz ze mn¹ jako istot¹ ludzk¹; ich
wzajemne prze¿ywanie, mylenie, robienie i tworzenie tego wszystkiego,
moja fenomenologiczna refleksja nie
uniewa¿nia ani nie dewaluuje, nie
zmienia, a jedynie czyni zrozumia³ym.
W innym miejscu tych rêkopisów czytamy z kolei: „Nie mo¿e byæ mocniejszego realizmu ni¿ ten, gdy przez s³owo to nic wiêcej nie ma siê na myli
ni¿: jestem pewien mojego bytu jako
istoty ludzkiej, która ¿yje w tym wiecie itd., i bynajmniej nie w¹tpi w to.
Jednak wielkim problemem pozostaje
w³anie zrozumienie tego, co tutaj jest
takie «oczywiste» (s. 96). I chyba to
jest najbardziej cenne  i zarazem ci¹gle inspiruj¹ce  w filozoficznych dociekaniach Husserla: cierpliwe dochodzenie do zrozumienia pierwotnego
sensu i róde³ rozumnoci tego, co
w ¿yciu potocznym i w naturalnych nastawieniach „uchodzi za oczywiste”.
Co uchodzi, ale co wcale oczywiste nie
jest! Poddawa³ wiêc krytyce roszczenia
nauki, jej zbyt wygórowane pojêcie, jakie ma o sobie samej. Kwestionowa³
scjentystyczne za³o¿enia, ¿e nauka definiuje rzeczywistoæ, ¿e rzeczywistoæ
jest identyczna z tym, co fizyka mo¿e
uchwyciæ i opisaæ, podczas gdy nasze
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zdroworozs¹dkowe przekonania co do
istnienia codziennych przedmiotów, jak
sto³y czy krzes³a, ksi¹¿ki czy narody, to
tylko czysta iluzja, jakiej ulegamy.
Podawa³ w w¹tpliwoæ przezroczysty
obiektywizm naukowy  próbê zdefiniowania rzeczywistoci w kategoriach
tego, co pozostaje absolutnie niezale¿ne od podmiotowoci, od jakiejkolwiek
interpretacji oraz od historycznej
wspólnoty. Uznawa³ wa¿noæ teorii naukowych i to, ¿e nauki osi¹gaj¹ obiektywnoæ wy¿sz¹ ni¿ nasze codzienne
obserwacje, ale zarazem uwa¿a³, i¿ doszlibymy do b³êdnego wniosku, gdybymy uwa¿ali, ¿e wyjanienia naukowe pozwalaj¹ uchwyciæ prawdziw¹
rzeczywistoæ; ¿e s¹ w stanie dotrzeæ
do czego, co w ca³kowicie radykalnym sensie pozostaje niezale¿ne od dowiadczenia i pojêciowej perspektywy
naukowej. Pogl¹d, ¿e nauka potrafi
daæ a b s o l u t n y opis rzeczywistoci,
tzn. opis oparty «na widoku znik¹d»,
wynika z b³êdnego mylenia. Musimy
odrzuciæ za³o¿enie, ¿e jedynym sêdzi¹
decyduj¹cym o tym, co istnieje, jest fizyka, jak równie¿ za³o¿enie, ¿e wszystkie pojêcia, o ile chce siê je traktowaæ
powa¿nie, powinny zostaæ zredukowane do jêzyka nauk cis³ych oraz do ich
aparatury pojêciowej (s. 169). Ta krytyka modelu racjonalnoci w³aciwej
nauce motywowana by³a d¹¿eniem od
ods³oniêcia ród³a wszelkiej racjonalnoci mylenia i s¹dzenia, zarówno
o wiecie, jak i o podmiotowoci.
Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e
wnioski Zahaviego s¹ zbie¿ne z wnioskami, do jakich, doszed³ w Polsce Józef Czarkowski, autor ksi¹¿ki Filozofia
czystej wiadomoci. Redukcja, refleksja, czysta wiadomoæ w fenomenolo-
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gii transcendentalnej Edmunda Husserla (Toruñ 1994). Czarkowski korzysta³
z tych samych róde³, co Zahavi, tzn.
z tekstów publikowanych za ¿ycia Husserla i z rêkopisów. Tak m.in. interpretuje redukcjê transcendentaln¹: Husserl, zwracaj¹c siê w akcie redukcji ku
transcendentalnej wiadomoci, stawia
sobie jako zadanie rozjanienie podstawowego sensu owego radykalnego
przewrotu naturalnego sposobu mylenia, przewrotu, wraz z którym ma siê
otwieraæ ca³kowicie przedtem nieznane
«królestwo czystej subiektywnoci
i nieskoñczonoæ pola problemowego.
[ ] Autentyczna filozofia transcendentalna nie jest ani ¿adnym sceptycznym podwa¿aniem poznania wiata
i istnienia wiata Jest jak najdalej od
tego, aby byæ jakim roztapianiem
wiata w czysto subiektywnych przejawach [Albowiem]: Nie gdzie indziej
jak w naszym poznaniu, czyli w wiadomoci, w subiektywnym prze¿yciu,
kszta³tuje siê wszelki sens, w tym sens
prawdziwego bytu, wiata w sobie”
(s. 70 i 71). Dodaæ trzeba: sens wiata
„odkrywany” w subiektywnych aktach
i „kszta³towany” w pojêcia i s¹dy, a nie
dowolnie kreowany.
Przeciwko próbom przypisania Husserlowi sk³onnoci do zamykania siê
w subiektywnoci wiadczy jego podjêcie tematu wiata ¿ycia codziennego
i intersubiektywnoci. Podejmuj¹c ten
temat: Husserl usi³uje wykazaæ  pisze Zhavai  ¿e tak jak wiat ¿ycia, tak
i nauka [jej wszelkie pojêcia i teorie 
A.S.] ukonstytuowane s¹ przez transcendentaln¹ Inter-subiektywnoæ, a wiêc
¿e trzeba odrzuciæ zarówno obiektywizm, jak i scjentyzm. Jakiekolwiek
twierdzenie w tym sensie, ¿e Husser-

lowskie analizy wiata ¿ycia wiadcz¹
o porzuceniu przez niego transcendentalnego projektu, by³oby zatem b³êdem.
wiat ¿ycia konstytuuje siê dziêki perspektywom subiektywnym i jest skorelowany z transcendentaln¹ (inter)subiektywnoci¹, czy  by u¿yæ nazwy
pochodz¹cej z ostatnich lat ¿ycia Husserla  z intersubiektywnym ¿yciem
wiadomoci wiata.
Podstawowy argument przeciwko
naukowemu obiektywizmowi jest wiêc
w swej istocie argumentem transcendentalnym. Odpowiednikami intencjonalnymi s¹ nie tylko dane w spostrze¿eniu przedmioty, ale tak¿e idealne
przedmioty teoretyczne. Te ostatnie s¹
równie¿ ukonstytuowanymi obiektami,
które staj¹ siê w pe³ni zrozumia³e wtedy tylko, gdy bada siê je w korelacji
z transcendentaln¹ inter-subiektywnoci¹ (s. 174).
Wed³ug Zahaviego pogl¹d mówi¹cy, ¿e dorobek Husserla charakteryzuje
szereg decyduj¹cych prze³omów, stanowi relikt czasów, kiedy posiadano dostêp wy³¹cznie do jego publikowanych
dzie³. Gdy czyta siê wyk³ady i rêkopisy naukowe, ci¹g³oæ myli Husserla
staje siê czym oczywistym. Fakt, ¿e
wystêpuje rozwój i widaæ znacz¹c¹
ró¿nicê miêdzy wczeniejszymi i póniejszymi jego pracami, nie ulega w¹tpliwoci. Ale te¿ zmiany, do jakich
dochodzi³o, by³y, po pierwsze, antycypowane ju¿ we wczeniejszych pismach, po drugie, nie by³y nigdy a¿ tak
radykalne, by mo¿na o nich mówiæ
jako o prawdziwych prze³omach. [ ]
Owa zmiana przedmiotu zainteresowañ
przynosz¹ca nowy rodzaj interpretacji,
nie tylko podkreli³a wymiar faktycznoci, pasywnoci, innoci i etyki
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w myli Husserla, ale pozwoli³a równie¿ na reinterpretacjê klasycznych tomów, a zatem ujawni³a jednoæ i spójnoæ w rozwoju jego filozofii, które
w przeciwnym razie pozosta³yby niewidoczne (s. 186).
Fenomenologia Husserla, dzi odczytywana w wietle podstawowych
jego tekstów wydanych jeszcze za ¿ycia i póniejszych rêkopisów, wygl¹da
inaczej ni¿ w oczach jego wczeniejszych interpretatorów. Husserl nie by³
ani idealist¹ solipsystycznym, ani subiektywist¹; nie zamyka³ oczu na wiat.
Jeli za krytykowa³ niektóre utarte
dogmaty nauki czy pseudooczywistoci naturalnych nastawieñ, to krytyka ta
by³a wymierzona w ów fanatyzm nauki, który w naszych czasach jest stanowczo za bardzo rozpowszechniony
i który wszystko, czego nie da siê dowieæ «metod¹ nauk cis³ych», deprecjonuje jako «nienaukowe»” (tekst
Husserla w: Filozofia wspó³czesna, red.
Z. Kuderowicza, t. I, Warszawa 1983,
s. 198).
Husserl w tekcie Antropologia i fenomenologia (pisanym ok. roku 1931)
tak syntetycznie podsumowa³ swoje
dociekania. Pisa³ m.in.: Nale¿y stale
pamiêtaæ, ¿e fenomenologia transcendentalna nie czyni nic innego, jak tylko
stawia pytania wiatu, który zawsze
jest dla nas wiatem rzeczywistym
(nam siê objawiaj¹cym, dla nas maj¹cym wa¿noæ, dla nas jedynie maj¹cym
sens). Fenomenologia jedynie pyta intencjonalnie o ród³a sensu i wa¿noci,
w których zawarte jest jego prawdziwe
istnienie” (polski przek³ad w: Archiwum Historii Filozofii i Myli Spo³ecznej, t. XXXII [1987], s. 346).
PS. Tak siê z³o¿y³o, ¿e podczas czy-
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tania ksi¹¿ki Zavahiego i redagowania
niniejszego tekstu nie mia³em pod rêk¹
tomu pism Romana Ingardena Wstêp
do fenomenologii Husserla (wydanego
po polsku w 1974). Tom ten zawiera
wyk³ady Ingardena wyg³oszone w jêzyku niemieckim w Oslo w 1967 roku
(w jêzyku norweskim opublikowane
w 1970 roku jako ksi¹¿ka). Uderzy³o
mnie  ju¿ podczas przegl¹dania bibliografii – ¿e Zavahi nie tylko nigdy
nie odwo³uje siê do Ingardena, ale
mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w ogóle
nie wie, i¿ istnia³ kto taki jak Roman
Ingarden, jeden z wybitnych uczniów
Husserla polemizuj¹cy z nim w sprawie idealizmu-realizmu. Gdy wypo¿yczona ksi¹¿ka Ingardena wróci³a do
mnie, ogarnê³o mnie jeszcze wiêksze
zdumienie. Zacz¹³em odczytywaæ zakrelone miejsca  w ksi¹¿ce czytanej
przesz³o 35 lat temu!  o redukcji
transcendentalnej i czystej wiadomoci, o spostrze¿eniu immanentnym
i transcendentnym, o domniemanym
idealizmie Husserla i o sensie uprawiania fenomenologii wraz z Husserlem
i zarazem o jego znaczeniu w filozofii
dwudziestowiecznej. Przytoczê  bez
komentarza  tylko dwa cytaty:
Fenomenologia ma przecie¿ byæ
«cis³¹» nauk¹. Je¿eli za zapytamy,
czego potrzebuje nauka cis³a, to trzeba natychmiast odpowiedzieæ, ¿e naturalnie potrzebne jest do tego prawid³owo przeprowadzone dowiadczenie,
interpretacja dowiadczenia  dalej za
rozmaite operacje mylowe, operacje
logiczne, jak wnioskowanie, porównywanie itd.” (s. 203).
S¹dzê, ¿e jeli staramy siê przeprowadziæ takie analizy i w rezultacie dochodzimy do wniosku, ¿e Husserl w³a-
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nie nie mia³ racji i ¿e nasze wyniki s¹
lepsze  to wówczas nie wystêpujemy,
w myl jego w³asnej postawy, przeciw
niemu, lecz idziemy wraz z nim, rozwijaj¹c lepiej jego teoriê. Potem za
przyjd¹ inni, którzy znowu poprawi¹
to, co zrobilimy my i co jest w tym
ewentualnie b³êdne. To jest bowiem
w³anie prawdziwe uzasadnianie, wyjanianie, pog³êbianie teorii. Jeli za dochodzi przy tym do konfliktów z twierdzeniami Husserla, to jest to czym
zupe³nie naturalnym. Nie mo¿na wiedzieæ wszystkiego od razu, lecz trzeba
powoli posuwaæ naprzód analizy
i ewentualnie siebie samego wielokrotnie poprawiaæ itd. «Poznanie ejdetyczne» i «a priori» itd.  to piêkny idea³,
do którego dochodzimy, którego jednak
nie osi¹gamy natychmiast, tam równie¿
mo¿na pope³niaæ b³êdy, poprzez te b³êdy za dochodzi siê do czego lepszego.
Takie perspektywy otwieraj¹ siê zatem, gdy  z jednej strony  nauczylimy siê i otrzymalimy wiele od Husserla, i z drugiej za strony, gdy
uwiadomimy sobie, ¿e nie mo¿emy
podpisaæ siê pod wszystkim, co on
twierdzi³; jeli zdecydujemy siê walczyæ w obronie Husserla przeciw jego
w³asnym twierdzeniom (s. 237).
S¹dzê, ¿e gdyby Zahavi wiedzia³,
kim jest  wród uczniów Husserla
i wród fenomenologów  Roman Ingarden i gdyby zna³ jego Wstêp do
fenomenologii Husserla, inaczej napisa³by ca³e swoje studium o fenomenologii Husserla.
ANTONI SIEMIANOWSKI

Maria Dzielska, Hypatia, Universitas, Kraków 2010, ss. 242.
Ksi¹¿ka Marii Dzielskiej Hypatia
zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Mylê,
¿e jej krótkie omówienie zainteresuje
nie tylko historyków staro¿ytnej filozofii, ale tak¿e szerokie grono humanistów. Jest to bowiem rzetelne, oparte na
solidnym materiale ród³owym studium,
w którym autorka prezentuje  tak jak
zdo³a³a j¹ zrekonstruowaæ  piêkn¹ staro¿ytn¹ postaæ kobiety-filozofa, ¿yj¹cej
w Aleksandrii na prze³omie IV i V wieku. Hypatia, kobieta legendarna nauczycielka filozofii neoplatoñskiej,
zamordowana zosta³a przez t³uszczê
aleksandryjsk¹, wród której spor¹ czêæ
stanowili prymitywni mnisi chrzecijañscy. Jest to najwa¿niejszy powód,
dla którego w wieku XVIII Hypatia
wzbudzi³a ¿ywe zainteresowanie ludzi
krytycznie oceniaj¹cych chrzecijañstwo.
„Po raz pierwszy – pisze autorka –
pojawi³a siê Hypatia na europejskiej
scenie literackiej w XVIII wieku.
W wieku sceptycyzmu, zwanym w dziejach «Wiekiem wiat³a», znaleli siê
autorzy, którzy dostrzegli, ¿e mo¿na tê
postaæ wykorzystaæ jako instrument
w walce idei religijnych i filozoficznych” (s. 30). Ten sposób pisania o Hypatii i interpretacji jej ¿ycia, a zw³aszcza mierci, pierwszy zaprezentowa³
John Tolant, w m³odoci ¿arliwy protestant, a póniej równie ¿arliwy libertyn.
W eseju opublikowanym w 1720 roku
stworzy³ legendê o Hypatii, „funkcjonuj¹c¹ póniej w mieszaj¹cych fa³sz
z prawd¹, ró¿norodnych tropach literackich. Bohaterka legendy bêdzie ju¿
od tej chwili zawsze wyra¿aæ pogl¹dy

