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REDUKCJA I MONADOLOGIA — PODSTAWOWE SPORNE
POJĘCIA FENOMENOLOGII HUSSERLA *

Będzie tu mowa o dwóch podstawowych pojęciach fenomenologii
Husserla, które stanowią niejako klucz do jego dzieła. Mam nadzieję,
że rozważenie ich będzie nie tylko wprowadzeniem do fenomenologia,
ale dostarczy też pewnych nowych aspektów, aby zrozumieć ją głę
biej tym, którzy od dawna o to zabiegają. Nasza droga będzie polegać
na prześledzeniu, w jaki sposób fenomenologia Husserla wywodzi się
z polemiki z tradycyjną problematyką świadomości, by pokazać, jak
w późnych zwłaszcza pismach i rozważaniach Husserl poza tradycję tę
wykroczył. Takie retrospektywne spojrzenie na genezę koncepcji Hus
serla jest dzisiaj możliwe nie tylko dlatego, że posiadamy już 18 tomów
jego spuścizny, ale i dlatego, że historia w pływ u jego m yśli wskazuje
wyraźnie na waiąż jeszcze sporne w fenomenologii punkty. Z 76 tomów
wydanych dotąd w serii „Phaenomenologica”, co najmniej trzecia część
jest poświęcona polemice z Husserlem lub próbom dalszego rozwinięcia
jego pomysłów. Powodem tego jest okoliczność, że fenomenologia Hus
serla nie rości sobie pretensji, by była nauką zamkniętą i jako nauka
zamknięta dała się przedstawić. Sam Husserl pojmował ją jako rozwój
m yśli, w którym wszystkie uzyskane dotąd wyniki podlegają wciąż na
nowo zakwestionowaniu i rozwijane są wszystkie aporie, jakie nastręcza
jej stan aktualny. Uprawnione jest więc wprowadzenie w podstawowe
idee fenomenologii od strony tych właśnie haseł, które jako przedmiot
sporu są momentem płodnym, sprzyjającym dalszemu postępowi re
cepcji fenomenologii.
Hasła te brzmią: „redukcja fenomenologiczna” i „monadologia”.
Pierwsza jest nazwą podstawowej zasady metody fenomenologicznej.
Ma ona wyznaczyć „pole” przedmiotowe fenomenologii. W pierwszym
* Wykład w ygłoszony w Warszawie w październiku 1979 r.
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Wprowadzeniu do Idei czystej fenomenologii (1913) Husserl określa
je jako pole „świadomości czystej”. Później, od początku lat dwu
dziestych, określenie to wypiera coraz bardziej u Husserla wyrażenie
„subiektywność transcendentalna”, niekiedy równoważne z „transcen
dentalnym Ego”. Natomiast drugie hasło: „Monada” jest niejako ce
lem ostatecznym pola fenomenologicznego, do którego Husserl doszedł
wędrując drogą redukcji. Chociaż nazwa ta pojawia się u Husserla
wcześnie, bo już w pierwotnych szkicach do fenomenologii, a jej zna
czenie stale wzrasta, literatura fenomenologiczna prawie się nią nie
zajmowała z wyjątkiem wielkiego dzieła R. Marbacha, Das Problem
des Ich in der Phänomenologie Husserls
Jako dowód zacytujm y zdanie z Vorlesungen über die Erste Phi
losophie z 1923/24 r., zdanie nader osobliwe, którego wyjaśnienie będzie
naszym zadanliem. Brzmi ono: „Jedynym bytem absolutnym jest jednak
byt podmiotu, byt pierwotnie ukonstytuowany sam dla siebie, zaś ogół
bytu absolutnego stanowi uniwersum transcendentalnych podmiotów,
które pozostają nawzajem we wspólnocie rzeczywistej lub tylko możli
wej. Fenomenologia prowadzi w ten sposób do monadologii, którą anty
cypowało genialne spojrzenie Leibniza” 2.
Redukcja fenomenologiczna udostępnia więc pole świata podmiotów
transcendentalnych, które stanowi obszar bytu absolutnego; skoro zaś
sam Husserl nazwał kiedyś programowo swoją filozofię idealizmem,
to wydawałoby się, że jest ona tylko nową postacią idealizmu absolut
nego, wystawioną na wszelką krytykę, jakiej zawsze dotąd podlegał
idealizm absolutny. Prawda, że trudno pogodzić z tym tezę Husserla,
jakoby pole otwarte przez redukcję było polem „absolutnego doświad
czenia” — w całej bowiem tradycji filozoficznej wyrażenie to przy
pomina „drewniane żelazo”. Niech nas jednak nie zwiodą takie po
zorne sprzeczności, trzeba bowiem wziąć pod uwagę rzecz następującą:
Husserl z początku dość niefrasobliwie przejmuje ukute przez trady
cję terminy, potem snuje jednak dalsze refleksje i obraca przeciw
sobie aporie, które w ynikły z takiego używania terminów. Ściśle, biorąc,
jeśli stosować surowe kryteria tradycyjne, tylko bardzo niew iele w y
rażeń Husserla można nazwać terminami. Znaczenie wyrażeń, jakimi
się on posługuje, można zrozumieć tylko przy uwzględnieniu za każ
dym razem kontekstu, w którym zostały użyte. Za pomocą nich Husserl
na coś wskazuje, a gdy cel został osiągnięty, trzeba je odrzucić — jak
W ittgensteinowską drabinę.
1 Phaenomenologiea, t. 59, 1974.
2 Gesammelte Werke, t. 8, s. 190.
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Tyle dla wyjaśnienia tematu. Z kolei trzeba pokazać, jak metoda
redukcji fenomenologicznej rozwija się w toku polemiki z tradycją
filozoficzną. Antycypując dalsze w yw ody powiedzmy: razem z decyzją
redukcji następuje przejście od świadomości przedfilozoficznej, od
m yślenia i rozważania potocznego do m yślenia filozoficznego. W tym
sensie Husserl rozróżnia już w Ideach nastawienie naturalne i filozo
ficzne. Redukcja jest więc początkiem filozofowania. Okoliczność, że
początkiem tym jest decyzja, mogłaby wywołać nieporozumienie, ja
koby była ona dokonywana arbitralnie i brana niejako z sufitu. Husserl
miał jednak powody, by taki początek przyjąć. Wyjaśnić to można
następująco.
Odróżnienie się filozofii samej od myślenia potocznego z jego nie
pewnym i mniemaniami (doxai) było także źródłem historycznym filo
zofii u najstarszych myślicieli: Parmenidesa i Heraklita. Dziś już w tak
pierwotny sposób zaczynać nie możemy. Jesteśm y dziedzicami dwuipół
tysiącletniej tradycji i byłoby naiwnością wierzyć, że można zacząć
zupełnie od początku. Taka naiwność byłaby w filozofii niedopuszczalna.
Już sam język potoczny pełen jest wyrazów pochodzących z filozofii
i sugerujących perspektywy, w których rozpatrujemy sprawy. Odkąd
więc nastąpił ów historyczny początek, wszyscy późniejsi m yśliciele
dochodzili do swych twierdzeń polemizując z poprzednikami. Tak było
już z Platonem i Arystotelesem i tak jest z Husserlem. Podzielał on
przeświadczenie Hegla, którego zresztą nie znał, że początków filozofii
nowożytnej trzeba szukać u Kartezjusza. Rozpoczynając od redukcji
Husserl rozprawiał się zatem z tradycją myślenia nowożytnego, usta
nowioną przez Kartezjusza. Do tej tradycji należy też podział na
empiryzm % racjonalizm, który usiłował przezwyciężyć Kant. Z tego
punktu widzenia próbę podjętą przez Husserla można potraktować jako
radykalniejsze powtórzenie krytyki Kaniowskiej. Pretenduje ona do
spełnienia tajnych tęsknot tej tradycji filozofii nowożytnej.
Trzeba będzie więc po krotce pokazać, na czym owa radykalizacja
polegała i w jaki sposób wynika z niej postulat redukcji fenomenolo
gicznej. W swoich pierwszych wykładach redukcji fenomenologicznej
Husserl rozpoczyna — jak Kartezjusz — od samoistnej pewności „sum
cogitans”. U Kartezjusza pewność ta stanowi fundamentum absólutum
et inconcussum. Padnie stąd snop światła na to, co znaczy, kiedy
Husserl mówi o „absolucie” i o „absolutnym doświadczeniu”. W jakim
sensie jest to dla Kartezjusza fundament absolutny? Absolutny jest
on w sensie pewności apodyktycznej, mówiąc słowami Husserla: pew 
ności niemożliwej do uchylenia, ponieważ jest wglądem w konieczne
uznanie w bycie, w uznanie niem ożliwości-byda-inaczej. Jest to pew 
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ność absolutna, bo dana jest razem z samym istnieniem osoby upra
wiającej refleksję. Nie można jej dopiero uzasadnić, lecz jest ona
przesłanką wszelkiego uzasadnienia. Kartezjusz nazywa tę pewność
pewnością intuicyjną i posługuje się tą nazwą zgodnie z tradycją,
która odróżniała poznanie intuicyjne i dyskursywne. W poznaniu
intuicyjnym całość dana jest za jednym zamachem i w pełni (totum
simul). Natomiast poznanie dyskursywne jest cognitio per notiones
communes: przedmiot zostaje określony w kolejnych sądach krok po
kroku za pomocą przysługujących mu predykatów. W tym sensie
zdanie: sum cogitans ma dla Kartezjusza pewność intuicyjną, a zatem
apodyktyczną.
Jeśli teraz potraktujemy dosłownie zwrot o intuicyjnej pewności,
to oznacza ona ogląd bezpojęciowy w przeciwieństwie do m yślowego
określania czegoś jako czegoś, którego artykulacją są sądy. Jako ogląd
jest to przyjmowanie; Kant mówi o receptywności. Takim przyjmo
waniem przed wszelkim określeniem m yślowym jest jednak w sensie
Kaniowskim d o ś w i a d c z e n i e . W tym wypadku nie jest to jed
nak doświadczenie czegoś, co istnieje wokół nas i dla nas, lecz do
świadczenie n a s s a m y c h . W tym znaczeniu nazywano je jednak —
jak zobaczymy, nader problematycznie — „doświadczeniem w ew nętrz
nym ”. Tradycyjnie powiadano więc zawsze o świadomości, po łacinie
consctentia, której spełnieniem są akty cogitare, że conscientia w ścis
łym sensie słowa nie jest tylko świadomością czegoś uchwytnego wokół
nas, lecz jest równocześnie w s p ó ł-świadomością (eon-) samego siebie.
Greka uwzględnia także ten stan faktyczny posługując się rzeczow
nikami odsłownymi, które poprzedza przedrostek syn: syneidesis, syntheresis itd.
Uwagi te zupełnie nie dotyczą zwykłej historii słów i pojęć. Punk
tem węzłowym filozofii pokartezjańskiej aż do Kanta jest raczej pytanie,
c o jest tutaj współuświadomione. Dla Kartezjusza samoistna pewność
owego sum cogitans miała charakter c h w i l o w y towarzysząc aktual
nemu spełnianiu aktów m yślowych, modi cogitandi, w ich każdoczesnej teraźniejszości. Na pytanie, jak Ego zawsze dla siebie teraźniej
szą pozostaje sobą w następujących po sobie aktach m yślowych i skąd
bierze pewność, że jest tym samym Ego, Kartezjusz nie znalazł odpo
wiedzi: Ego nie odkrywa w sobie żadnej siły, dzięki której pozostaje
sobą, ktoś inny musi więc tego dokonać. Ta właśnie m yśl skłoniła
Kartezjusza, by przejść do dowodów istnienia Boga. Pomińmy tu, że
dowody te nawet wówczas nie były bezsporne. Jak wiadomo, dowody
istnienia Boga poddał późn|iej wyczerpującej krytyce Kant, opierając
najpierw w transcendentalnej dedukcji czystych pojęć intelektu w Ana
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lityce transcendentalnej — pytanie o jedność jaźni na nowych podsta
wach. Polemika Husserla z Kantem dotyczy pytania o zasadność tych
podstaw. Rozważenie głównych m yśli owej polemiki pokaże, w jaki
sposób Husserl w yszedł poza Kanta i jak przesłanką po temu była
metoda redukcji.
W dziele o kryzysie nauk europejskich8 Husserl podsumował
w § 25— 32 raz jeszcze, pod jakim względem jego filozofia transcen
dentalna pokrywa się z Kaniowską i gdzie od niej odbiega. Sam Husserl
używa słowa „transcendentalny” „w sensie najszerszym, nazywając tak
oryginalny wątek, który dzięki Kartezjuszowi stał się m otywem prze
wodnim całej filozofii nowożytnej [...] Wątek ten dotyczy retrospek
tywnego pytania o ostateczne źródło wszystkich wytworów poznania,
wszelkiej autorefleksji nad nim samym i nad jego życiem poznawczym,
której wyniki są zamierzone, stają się trwałym dorobkiem i mogą być
swobodnie w ykorzystyw ane”. Czytamy dalej: „Źródło to nosi nazwę
J a s a m z całym moim rzeczywistym i m ożliwym życiem poznawczym,
ostatecznie zaś z moim życiem konkretnym w ogóle, a cała proble
matyka transcendentalna obraca się wokół stosunku t e g o mojego Ja,
a więc Ego, do czegoś, co nazywamy niewątpliwie n a s z ą d u s z ą ,
dalej zaś znowu wokół stosunku tego Ja i mojego życia świadomego
do ś w i a t a , którego jestem świadom i którego prawdziwy byt roz
poznaję w wytworach mpjego własnego poznania” 4. Radykalna zmiana
w ujęciu przez Kartezjusza początku polega właśnie na przyjęciu
owego Ego za punkt wyjścia. Ale Kartezjusz nie wiedział, co począć
z tą samoistną pewnością. Nie miał metody, aby zanalizować jej dalsze
implikacje. A le i Kant nie wykorzystał m ożliwości zawartych w owym
radykalnym pomyśle, albowiem „problematyka Kantowska ma za pod
stawę niekwestionowane założenia, które współokreślają sens pytań
przez Kanta zadanych” 5.
Jakiegoż to rodzaju są owe niekwestionowane założenia? Czy w w y
wodach samego Kanta można odnaleźć jakąś wskazówkę odnośnie do
owych założeń, to znaczy: jakąś wskazówkę odnośnie do luki w jego
uzasadnieniach?
Trzeba sobie najpierw uzmysłowić w tym celu, w jaki sposób Kant
rozwiązał Kartezjański problem zachowania jedności „Ja” w procesie
zmiany wszystkich jego przedstawień. Kant wykazał, że jedność ta
nie wymaga żadnej instancji działającej z zewnątrz, lecz że powstaje
* Die Krisis der
* Ibidem, s. 100.
5 Ibidem, s. 106.

Europäischen

Wissenschaften,

Gesammelte

Werke,

t.

6.
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i zachowuje się sama w każdorazowych czynnościach intelektualnych
sądu poznawczego w ramach kategorii. Zgodnie ze starodawną trady
cją dziełem sądzenia jest s y n t e z ą . Ta czynność syntezy, w której,
mówiąc językiem Kanta, „przedmiotem [...] jest to, w czego pojęciu
zjednoczone jęst to, co różnorodne w pewnej danej nam naoczności” 6,
ta czynność więc, w której uzyskujemy jakieś pojęcie o tym, co naocz
nie dane, jest tą samą czynnością, w której Ja jako jej wykonawca
uświadamia sobie swą jedność i tożsamość. W tym sensie «myślę» musi
móc towarzyszyć wszystkim mym przedstawieniom” 7. Czemu? Odpo
wiedź zawarta jest w następnym paragrafie: „Jestem przeto świadomy
samego siebie (Selbst) identycznego w porównaniu z różnorodnością
przedstawień danych mi w pewnej naoczności, ponieważ moimi nazy
wam te wszystkie przedstawienia razem wzięte, które stanowią je,dną
naoczność” 8. Obowiązuje to, powiada Kant, zupełnie powszechnie i wo
bec każdego poznającego przedmiotu i jego świadomości, m ożliwej w
ogóle, do pomyślenia, mianowicie w tej mierze, w jakiej wyraz „Ja”,
co do swej treści zupełnie pusty, można zastosować do każdego m yślą
cego podmiotu 9.
Na razie nie musimy mówić więcej o uzasadnieniu przez Kanta jed
ności „Ja”. Już teraz można bowiem pokazać, dlaczego Husserl mówił
o niekwestionowanych założeniach u Kanta. Można mianowicie zapy
tać, czy aby uzasadnić świadomość tożsamości jaźni, wystarcza oko
liczność, iż mogę mówić o przedstawieniach jako o m o i c h przedsta
wieniach, a następnie zapytać, co właściwie uprawnia do zastosowania
słówka „Ja” do każdego myślącego podmiotu? Dotyczy tego pytanie
postawione przez Husserla w pewnym rękopisie z 1927 r.: „Co cechuje
moje przedstawienia jako m o j e ? Dlaczego żadne z moich przedsta
wień nie może być przedstawieniem cudzym, mianowicie jako wspólne
nam obu (numerisch gemeinsames) przeżycie? [...] Co oznacza owo
«moje» i przeciwstawne mu «nie moje» w moim przedstawieniu cudzego
przedstawienia? [...] Zdumiewające, że pytania tego nigdy naprawdę
nie postawiono w sensie właściwym i wobec tego nigdy nie udzielono
nań odpowiedzi” 10.
Trudności, z jakimi zetknął się już Kant zaniedbując to pytanie,
widoczne są wyraźnie w niewielkiej notatce do rozmowy z filozofem
6 K r y ty k a czystego rozumu, Warszawa 1957, t. 1, s. 245.
7 Ibidem, s. 238.
* Ibidem, s. 243.
8 Por. K r y ty k a czystego rozumu, t. 2, s. 65. Autor zdanie umieszcza w cudzy
słowie, jest to jednak tylko parafraza słów samego Kanta (przyp. tłum.).
“ Gesammelte Werke, t. 14, s. 428 i n.
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K iesewetterem . W notatoe tej Kant odpowiada niewątpliwie na pyta
nie, jakie mu K iesew etter postawił. Brzmiało ono zapewne tak: skąd
wiem, że są to m o j e przedstawienia, czyż to nie jest doświadczenie?
Notatka Kanta nosi nagłówek: „Czy doświadczeniem jest to, że m y
ślim y?”. Odpowiedź brzmi w streszczeniu. „Świadomość posiadania ta
kiej m yśli nie jest doświadczeniem, bo m yśl nie jest doświadczeniem,
a sama świadomość nie jest niczym empirycznym” “ . Aby to zrozu
mieć, trzeba wyjść od tezy Kanta, że «myślę» musi móc towarzyszyć
wszystkim mym przedstawieniom”. Znaczy to jednak tyle: ta świa
domość m nie samego jest p r z e s ł a n k ą , warunkiem możliwości do
świadczenia w ogóle; dlatego nie może sama być doświadczeniem.
Osiągnęliśmy tutaj punkt, w którym u Kanta samego można uchw y
cić lukę w uzasadnieniu jedności „Ja”; natychmiast bowiem można
zapytać: co uprawnia nas w takim razie w ogóle do tego, by mówić
o świadomości transcendentalnej lub, jak Husserl, o transcendental
nym Ego? Czy świadomość transcendentalna nie jest tylko konstruk
cją myślową, zasadą wyjaśniania, przyjętą po to, aby umożliwić zrozu
m ienie jedności „Ja”, mianowicie przez wnioskowanie rekurencyjne
z doświadczenia faktycznie danego o warunkach, pod jakimi jest ono
w ogóle możliwe? To zastrzeżenie sprawiło też, że Husserl mówi
o regresywnej metodzie Kantowskiej.
Zauważmy przy tym, że nie chodzi tu bynajmniej o wyrafinowane
pytanie, obchodzące jedynie filozofów, pozbawione szerszego, bardziiej
ogólnego znaczenia. Doszliśmy w ten sposób do jądra naszego tematu.
Gdyby chodziło bowiem tylko o wnioskowanie o warunkach, które
trzeba przyjąć niezbędnie, to kto gwarantuje, że jesteśm y do niego
powszechnie zobowiązani? Czy nie mogłoby się zdarzyć, że jest to
hipoteza, która okaże się złudna? A może jedność „Ja” jest złudze
niem, może złudzenie to okaże się nawet ideologią? Również to pyta
nie nie zostało dopiero wym yślone przez filozofów, choć mają w nim
swój udział od Locke’a; dziś czai się ono raczej wszędzie za plecami
naszego życia. Świadczy o tym ogromna literatura, której tematem
jest poszukiwanie zagubionej tożsamości ludzkiej oraz trudność wszel
kiego porozumienia z innym i i znalezienia po temu właściwych słów.
W szyscy znamy tę literaturę; dotyczy ona niesamowitej samotności
jednostki, która nie potrafi już, artykułując sw e myśli, wdać się
w rozmowę z innym i w celu przekonania się nawzajem, w rozmowę,
w której uzyskuje pewność zarówno identyczności własnej, jak i cu
dzej. A le nie jest to tylko problem stosunku jednostki do swoich
11
Kants Werke, wyd. „Meiners Philosophische Bibliothek”, t. 8, s. 193 (dalej
cytow ane jako Werke).

12

Ludwig Landgrebe

bliźnich. Jest to wręcz problem współczesnej polityki światowej.
Dość pomyśleć o trudnościach, z jakimi boryka się ONZ, by dojść
do obowiązującej wszystkich jej członków interpretacji podstawowych
praw człowieka do wolności. Również tutaj trudności sprawia po
rozumienie się na zasadzie pospólnego zaufania do rozumu, który
znajduje wyraz w mowie. Ale gdzie nie dociera już rozumna mowa,
tam grozi zastąpienie jej mową broni. W ten sposób problem „komu
nikacji” stał się tematem ogromnej literatury i niezliczonych konfe
rencji. Nie m ówi się o rzeczach niewątpliwych.
Oto więc kontekst, z którego perspektywy należy pojmować po
lemikę Husserla z Kantem. Kto z państwa zajrzał już do dzieła Husserla o K ryzysie, ten dostrzegł, że tutaj chodzi o inną stronę pro
blemu rozważanego tam pod tytułem „utraty sensu” przez stechnicy
zowany świat.
Powróćmy od tych zagadnień do polemiki Husserla z Kantem. Te
raz przygotowani już jesteśm y do zrozumienia, ćo miał na m yśli
Husserł mówiąc o niekwestionowanych przez Kanta założeniach. Idzie
tu przede wszystkim o następujące pytanie: wiedza o owym „m yślę”,
towarzyszącym wszystkim moim przedstawieniom, opiera się jakoby
na tym, że ogólnie mogę je nazwać m o i m i przedstawieniami. Osią
gam tę wiedzę wyłącznie, kiedy zastanawiam się nad moimi aktami
m yślowym i, które są czynnościami intelektu. W jaki sposób można
zatem przenosić tę wiedzę na każdy podmiot myślący? Dwa założe
nia są w tym celu potrzebne:
1. Poznanie m yślowe odnosi się zawsze do czegoś, co każdemu
ukazuje się w j e g o własnym doświadczeniu, ogólnie mówiąc —
do świata, którego wycinek objawia mu się za każdym razem w jego
doświadczeniach. Czy nie jest do pomyślenia, że j eg o w łasny świat
jest dla każdego inny? Jeśli św iaty te mają się pokrywać, to trzeba
założyć, że umysł m yślący lub forma jego czynności intelektualnych
są u wszystkich jednakowe. W historycznym ujęciu nie jest to nic
innego jak Leibnizjański problem commercium monad. Problem sta
nął przed Leibnizem w związku ze sporami wyznaniowymi, ale wi
dzieliśm y już, że i dla nas, z innych zupełnie powodów, powszech
ność i powszechne obowiązywanie rozumu również bynajmniej nie
są niewątpliwe. U Kanta były one jeszcze niewątpliwą i niekwestio
nowaną podstawą jego założeń.
2. Możliwość przenoszenia na wszystkich innych tego, co ukazuje się
każdemu w j e g o własnych doświadczeniach, opiera się jednak na
dodatkowym założeniu. Nie wystarczą w tym celu ogólnie obowiązujące
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um ysł reguły przy czynnościach intelektualnych, lecz ponad to musi
istnieć z góry dane pokrewieństwo, Kaniowska Affinität m iędzy zmys
łowością a intelektem . Pokrewieństwo oznacza tu, że jeśli zm ysły pobu
dzone zostają przez coś wobec nas zewnętrznego, to dane zmysłowe
można odnieść do wytworów intelektu, za których pośrednictwem poj
m ujem y przedmioty naoczności. Jeśli ta możliwość przenoszenia na
innych ma istnie,ć, jeśli ma być możliwe wspólne doświadczenie i poro
zumienie co do tej wspólności, co do wspólnego świata, w takim razie
u innych musi istnieć takie samo pokrewieństwo m iędzy zmysłowością
a intelektem . Tylko wtedy, jeśli pod tym względem równe są wszystkie
podmioty, jakie dają się pomyśleć, może, istnieć dla wszystkich wspólny
świat doświadczenia jako ogół wszystkich możliwych do pomyślenia
przedmiotów „poza nami”.
Takie są zatem warunki możliwości przenoszenia. Z nimi pojawia
się następna trudność. Mówiąc o „przedmiotach poza nami” Kant
wprowadził dalsze rozróżnienie, którego nie wywiódł: rozróżnienie
między „zmysłem zewnętrznym ”, tj. zmysłowością jako zdolnością
doznawania pobudzeń przez przedmioty poza nami, a „zmysłem w e
wnętrznym ”, w którym razem z pobudzeniem zmysłu zewnętrznego
uświadamiamy sobie siebie samych jako towarzyszące tamtym „my
ślę”. Husserl często wspomina o „zamęcie”, jaki od czasu Locke’a
wprowadziło do filozofii rozróżnienie doświadczenia zewnętrznego
i wewnętrznego. Kant dostrzegł wprawdzie tę trudność, skoro w ta
blicy pojęć refleksyjnych, którą kończy rozdział o dwuznaczności po
jęć refleksyjnych w K r y ty c e czystego rozumu, w yliczył także to, co
wewnętrzne, i to, co zew nętrzne12. Ale Kant nie pokazał, na jakiej
drodze rozumowania dochodzi do tego rozróżnienia. Refleksja niczego
przecież nie może wrymyśleć, coś musi jej być dane, by się do tego
odniosła.
N ie można oczywiście stawiać Kantowi zarzutu, że rozważania jego
zatrzym ały się u progu tych niekwestionowanych założeń. Podważyć
ich oczywistość musiało dopiero życie, historia, by stały się proble
mem dla filozofii. Istotnych problemów filozofia nie wym yśla, na
stręczają je doświadczenia życia. Doświadczeniem takim jest dzisiaj
samo zagrożenie własnej tożsamości i stosownie do tego groźba utra
ty wspólnego świata, w którym można powszechnie porozumieć się
nawzajem. W książce o kryzysie Husserl mówił o katastrofalnej sy
tuacji, w jakiej dziś żyjemy. Aby jednak coś, co wprawia ludzi w nie
pokój, strach i rozpacz, zostało jasno uświadomione i aby dotrzeć do
jego źródeł, refleksja potrzebuje metody, która wykracza poza grani
12 T. 1, s. 457.
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ce klasycznej filozofii transcendentalnej. Drogą do tego jest redukcja
fenomenologiczna. To trzeba teraz uzasadnić.
Jakie pytanie, nawet przez Kanta nie postawione, staje się możli
w e dopiero dzięki postępowaniu zwanemu redukcją? Jak widzieliśm y,
według Kanta rozum teoretyczny i praktyczny obowiązywał powszech
nie i w sposób niewątpliwy, zarazem zaś było rzeczą równie niew ąt
pliwą, że m iędzy zmysłowością a intelektem musi istnieć pokrewień
stwo. Możliwość tego pokrewieństwa musi opierać się, według Kanta,
na porządku r z e c z y s a m y c h w s o b i e . Ta podstawa jest wpraw
dzie niedostępna dla poznania teoretycznego, ale uprzytomniają ją
postulaty praktycznego rozumu. Jest zatem pewność p r a k t y c z n a ,
że świat, w którym żyjem y, można odnieść do rozumu i stąd istnieje
też możliwość pokrewieństwa m iędzy zmysłowością a intelektem. Ale
tę właśnie pewność nazwał Husserl w Ideach g e n e r a l n ą t e z ą
n a t u r a l n e g o n a s t a w i e n i a 13. Jest to „wiara w istnienie
świata otaczającego”. Mylące jest wprawdzie, kiedy Husserl wiarę tę
nazywa doxa; albowiem wiara ta n i e oznacza, jak greckie słowo
doxa, z w y k ł e g o m n i e m a n i a , które poznanie może potwier
dzić lub skorygować i odrzucić, a zatem znieść w wiedzy. Jeśli w ie
dza, mówiąc językiem Kanta, „jest uznaniem za prawdę z powodu
jakiejś podstawy poznawczej, wystarczającej zarówno obiektywnie,
jak i subiektyw nie” 14, w takim razie na owej „wierze w św iat”, która
przynależy do faktu „m yślę”, „jestem ”, kończy się wszelkie uzasad
nienie. Jest to, mianowicie, pewność, która nie opiera się na argu
mentach i której nic nie może podważyć, albowiem to ona raczej
jest
ostateczną
podstawą
wszelkiej
a r g u m e n t ac j i. Każda argumentacja odnosi się do czegoś, o co n a t e j p o d 
s t a w i e , to jest w t y m świecie naszego doświadczenia, można
pytać, czym jest i jakie jest. Krótko mówiąc, odnosi się ona do cze
goś, co można w tym świecie wykazać, odnaleźć, to znaczy do czegoś,
co i s t n i e j e w n a s z y m ś w i e c i e .
Argumentacja odnosi się
do pytania, czy gdziekolwiek na świecie „zachodzi taki wypadek” czy
też nie. Dlatego logika, która ma do czynienia z prawami rządzącymi
rozumną mową i argumentacją, jest logiką świata (W elt-Logik) ł5.
„Logiki ostatecznej”, logiki refleksji transcendentalnej Husserl wpraw
dzie, nie opracował, ale w jego rozważaniach są po temu zadatki,
które należałoby rozwinąć. Nie jest to jednak naszym tematem.
13 Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1967,
t. 1, § 30.
14 Werke, t. 9, s. 70.
15 Formale und transzendentale Logik, Gesammelte Werke, t. 7, s. 273 i n.
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Wiara w istnienie świata nie jest więc p e w n o ś c i ą s ą d u , lecz
a f i r m a c j ą z g ó r y p r z y j ę t ą , która dokonuje się razem z fak
tem uświadomienia własnego życia. Jest to akceptacja siebie samego
i akceptacja naszego życia w świecie jak najbardziej konkretnym, na
którego oznaczenie Heidegger wprowadził termin f a k t y c z n o ś ć .
Jako afirmacja fundamentalna, w której zawsze znajduje się życie
ludzkie, implikuje ona znacznie więcej niż samoistne „jestem ”, „my
ślę”, pozbawione wszelkiej treści. Wynikają z niej raczej struktury
świata, który przyjm ujemy jako dany. Już David Hume usiłował
opisać ją jako splot beliefs, customs i habits, który kieruje życiem;
dlatego Husserl uważa go za jednego z prekursorów fenomenologii.
Wypowiedzi Husserla o wierze w świat, wieloznaczne w swoich róż
norakich odniesieniach, świadczą o pokrewieństwie z Hume’owskim
belief, jeśli nie wręcz wskazują na jego inspirację. Na Hume’a wska
zują też wypowiedzi Husserla o „indukcyjności” życia ludzkiego, na
której polega jego zasadniczy charakter.
Życie w tym splocie jest życiem w „naturalnym” nastawieniu,
które Heidegger nazwał w innym kontekście „codziennością istnie
nia”. W ten sposób milcząco założył redukcję. Jeśli więc przejście do
nastawienia filozoficznego zaczyna się od decyzji redukcji, czyli od
żądania, aby tę tezę generalną „ująć w nawias”, to nie oznacza to
bynajmniej, że uznaje się świat po prostu za fenom en absolutnego
podmiotu. Przeciwnie, taki krok pozwoli refleksji na dystans, a do
piero w tedy znajdzie się w polu widzenia refleksji teza generalna
jako taka, która kieruje życiem naturalnym, nieświadomym tej swojej
podstawy. Z tego tylko dystansu można pokazać wszystkie implikacje,
ukryte w tej tezie generalnej „jestem ”.
Zarazem zostało ujęte w nawias niekwestionowane przyjmowanie
tradycyjnej klasyfikacji władz duchowych, obowiązujące nie tylko
u Kanta, ale również jeszcze w idealizmie niemieckim. Pojęcie świa
domości jest u Husserla od początku inaczej określone, mianowicie
przez jej intencjonalność. A le stąd wynika, że nie można opisać świa
domości jako zwykłego następstwa czasowego rozwiniętych aktów
poznania, chcenia, czucia. Należy ją raczej rozumieć jako dynamiczny
p r o c e s intencji, będącej dążeniem do spełnienia. Zwłaszcza jeśli
idzie o m yślowy proces sądzenia, oznacza to postęp od czysto wer
balnego mniemania do „posiadania” samego mniemania, co Husserl
określa też jako naoczność. Znaczenie pojęcia naoczności ulega na
skutek tego rozszerzeniu. Takie pojęcie intencjonalności było u Hus
serla od samego początku m otywem przewodnim metody jego analiz,
najwcześniej w Logische Untersuchungen, gdzie zostało zastosowane
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do intencjonalnych wytworów poznającej świadomości, wchodzących
w grę przy uzasadnieniu logiki. Aby jednak metoda ta znalazła za
stosowanie w odniesieniu do wszystkich wytworów świadomości, po
trzeba jakiejś zasady. Zasada ta wymaga, aby nie akceptować żad
nych różnic w świadomości jako po prostu danych, obojętne w jaki
sposób, lecz pytać zewsze o ich genezę, tj. o to, w jaki sposób stały
i stają się dla świadomości wytworam i intencjonalnymi. Oto jest
właśnie z a s a d a r e d u k c j i transendentalnej. Dopiero dzięki niej
można widomie pokazać, na czym opiera się samoistna pewność „je
stem ” i co ona implikuje.
W jaki sposób przeprowadzenie tego programu prowadzi do re
wizji tradycyjnej filozofii i analizy świadomości oraz do pytań się
gających głębiej niż rozróżnienia dokonane przez Kanta, możemy po
kazać już tylko na pewnym prostym przykładzie. Wedle słów Kanta
„m yślę” dokonuje się w czynnościach intelektu, w sądach. A le Kant
nie rozważył w tym wypadku pojęcia czynności j a k o czynności.
Takie rozważenie staje się w tedy dopiero możliwe, kiedy świado
mość traktuje się jako dążenie intencjonalne: akty m yślenia d pozna
nia, wyrażane w sądach, jako czynności s k i e r o w a n e
są ku
pewnemu
c e l o w i . Można to łatwo uzmysłowić na szkolnym
przykładzie analizy spostrzeżenia zmysłowego, tj. na sposobie, w jaki
usiłujem y poznać jakiś przedmiot spostrzeżenia zmysłowego, np. po
łożoną przed nami kostkę. Oczywiście takie dążenie ma za przesłan
kę jakieś zainteresowanie tym przedmiotem, np. zwykłą ciekawość
lub pytanie o jego przydatność dla nas. Ale od tego przy analizie
procesu spostrzeżenia możemy abstrahować. Mamy najpierw jakiś w i
dok (Anblick) kostki, ale zdajemy sobie zarazem sprawę, że jest to
tylko pewna perspektywa, mianowicie widok jej przedniej strony,
aby zaś poznać jej właściwości, musimy zobaczyć także inne jej stro
ny. Spróbujemy więc ją obrócić lub obejść. Poznanie tego przed
miotu wymaga zatem więcej niż tylko syntezy czynności intelektu.
Trzeba w tym celu uruchomić nasze funkcje cielesne, k i n e s t e t y c z n e , np. obrócić się, obejść ją dokoła, aby uzyskać oczekiwane
wrażenie.
Z tak prostą analizą można już powiązać obserwacje mające za
sadnicze znaczenie dla krytyki stanowiska Kanta. Ukazuje ona, m ia
nowicie, że K a n t o w s k i e
pojęcie
zmysłowości
jako
od b io r c z o ś c i jest nie wystarczające:
albowiem wra
żenia te uzyskujemy w spostrzeżeniu dopiero dzięki c z y n n o ś c i ,
dzięki działaniom kin estetycznym , które poprzedzają wszelki sąd, a któ
rych człowiek w swoim rozwoju dokonuje bardzo wcześnie, zanim
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jeszcze rozwinie umiejętność mowy, a z nią swe myślenie. Artykulacja
głosek m owy należy także do ruchów kinestetycznydh, wyuczonych
podczas nauki mowy, a potem zrutynizowanych. Te ruchy kinestetyczne należą zate,m do n a j n i ż s z y c h t r a n s c e n d e n t a l n y c h
w a r u n k ó w m o ż l i w o ś c i d o ś w i a d c z e n i a . Poprzedzają one
warunki zbadane przez Kanta. Zmysłowość to nie tylko różnorodność
wrażeń, ich „kłębek”, którego artykulacja następuje dopiero przez syn
tezę czynności intelektu. Synte,za raczej już tu się dokonuje, a miano
wicie synteza p a s s y w n a w tym sensie, że najpierw odbywa się
„mimowoli”, a sterować nią, bardziej lub mniej świadomie, uczym y się
dopiero w procesie nauki.
W gene,tycznym rozwoju dziecko bardzo wcześnie nabywa umie
jętność celowego kierowania własnym i ruchami, wcześnie też uczy
się, że ono jest ośrodkiem swych działań. Tutaj tkwią korzenie nie
tylko tego, że rozumiemy wszelką mowę o działających siłach, ale
że rozumiemy też rozróżnienie tego, co moje, od tego, co nie moje.
Nie jest już teraz taką zagadką, czemu razem ze słowem „moje”
konstytuuje się jedność i tożsamość „Ja”. Owo „moje” staje mi się
źródłowo znane, kiedy rozporządzam ruchami członków mego ciała
i ich koordynacją, np. koordynacją czynności widzenia i dotyku, by
za pomocą nich poznać jakiś przedmiot. Ruchy te więc są zawsze
odniesione do właściwego im pola zmysłowego, optycznego, akustycz
nego itd., a pola wszystkich zmysłów odniesione są do doznającego
ruchomego ciała i do miejsca, jakie ja wraz z nim zajmuję wśród
otaczających mnie rzeczy. W ten sposób ciało jest „ a b s o l u t n y m
p u n k t e m z e r o w y m ”, to znaczy niepomijalnym ośrodkiem orien
tacji w otaczającym mnie świecie. Dzięki takiemu ześrodkowaniu jest
mi od razu dany jakiś porządek rzeczy dostępnych mi w doświadcze
niu, inna sprawa, że sprowadzić go do pojęć można dopiero dzięki
czynnościom intelektu. Wyjaśnione jest przez to też, jak jest możli
we pokrewieństwo między zmysłowością a intelektem . Opiera się ono
na tym, że „Ja” poznające myślowo jest tym samym „Ja”, które do
konuje ruchów kinestetycznych. Zanim jeszcze m yślało cokolwiek,
już siebie poznało' poruszając się jako tożsamy z nim samym ośrodek ja
kiegoś działania. Jeśli dopiero w wymiarach m yśli szuka się podstawy
samotożsamości i jeśli ponadto jeszcze m yślenie pojmuje się jako
czasowe następstwo aktów, to podstawa ta na zawsze pozostanie za
gadką.
Na koniec należy jeszcze króciutko wspomnieć, jak z tych nama
calnie oczywistych prawd (Einsichten) wynika określenie transcendentąlności jako monady lub ogółu monad.
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Z namacalnie oczywistej prawdy, że na mocy działania cielesnokinestetycznego każdy bez wyjątku musi być traktowany jako abso
lutny punkt zerowy, wokół którego wznosi się j e g o własny świat,
wynika, że każdy bez wyjątku jest absolutnie wyosobniony i z inny
mi niewym ienny. Na tym wyosobnieniu w niewym ienną indywidual
ność opiera się możliwość ludzkiej wolności. Mówiąc całkiem tryw ial
nie, dzięki cielesności każdy bez wyjątku żyje od urodzenia do śmier
ci. Ale tym samym nie tylko jest, lecz m a b y ć . Jego zadaniem
jest wypełnić to życie. W ten sposób życie jego ma w ł a s n ą historię,
która różni się zasadniczo od historii życia innych ludzi, choć rozwi
ja się pod w ielu względami w podobnych warunkach. W tej historii
własnego życia przechowują się lub — jak powiada Husserl — są
u s a d o w i o n e jego wspomnienia. Splatają się one w rozległą tka
ninę możliwości, która sprawia, że przypomina on sobie przy każdym
wrażeniu coś zupełnie innego i pojmuje każde doświadczenie w in
nym zupełnie związku niż kto inny. Te wspomnienia pojawiają się
na zasadzie asocjacji. Asocjację należy tu rozumieć w sensie Husserla, a więc jako przyznanie wypowiedzi „coś mi coś przypomina”
charakteru fenom enalnego16. Ta tkanina odniesień asocjacyjnych
stwarza nieprzewidywalne możliwości naszych zachowań w obliczu
tego, co kogo spotyka. Możliwości tych nie sposób przewidzieć, bo
jeśli np. ludzie podejmują wspólne zadanie, każdy szukając w swych
wspomnieniach odkrywa inne możliwości uporania się z nim niż po
zostali. Nie da się zatem przewidzieć, co komu w związku z tym
„przyjdzie do głow y”. Jego pomysł może innych wprawić w przera
żenie lub w zachwyt, jeśli np. ktoś nieoczekiwanie znajdzie wyjście
z pozornie beznadziejnej sytuacji. Z tej możliwości wynika, że hi
storia ludzka nie jest historią wiecznych nawrotów, wiecznej produk
cji i reprodukcji gatunku ludzkiego, lecz że może w niej być coś
nowego. Gdyby nie to, nie byłoby żadnego powodu, by badać ludzką
historię. Nie szuka się w niej bowiem potwierdzenia, że stale miało
m iejsce to samo, lecz pouczenia, wzbogacenia o inne zupełnie, cudze
m ożliwości bycia człowiekiem.
Okoliczność, że każdy ma s w o j ą historię życia, której nie da
się zastąpić żadną inną, i że przez nią jest absolutnie wyosobniony,
oto jest t r a n s c e n d e n t a l n y
warunek
procesu
prze
16
Por. E. Holenstein, Phänomenologie der Assoziation, Phaenomenologica,
t. 44, 1972 oraz U. Rohr-Dietsch, Zur Genese des Selbsbewusstseins, Phänome
nologisch-psychologische Forschungen, t. 14, 1974.
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k s z t a ł c e n i a j e g o ś w i a d o m o ś c i w s a m o w i e d z ę . Jeśli
zaś, z drugiej strony, mimo absolutnego wyosobnienia, w którym każdy
posiada s w ó j własny świat, wszyscy mogą mieć jednakże świat
wspólny, a nie tylko każdy swój własny świat, od świata innych zu
pełnie odmienny, to nie potrzebna jest do tego zupełnie harmonia
wprzód ustanowiona, jak u Leibniza; dokładne zbadanie historii kształ
towania się świadomości ukazuje bowiem, że inni od samego początku
są w niej zawsze obecni. Ale o tym więcej tu już mówić nie możemy.
Biorąc to pod uwagę, musimy powiedzieć, że przez każde inten
cjonalne dążenie jednostki płynie nurt nadosobowy. Już Husserl na
to wskazywał, mówiąc w ostatnim okresie o „transcendentalnym ży
ciu”, a nie o transcendentalnej subiektywności. Nie byłoby nim, gdyby
były to rozproszone strumyki życia, z których tworzyłaby się dopiero
jedność wyosobniona, np. jako wynik dziejów gatunku ludzkiego lub
„społeczeństwa”. Nie można by o nim raczej w ogóle mówić, gdyby
takie wyosobnienie dokonywało się dopiero następczo; w jakiż bowiem
sposób nurt taki mógłby sobie uświadomić sam siebie, gdyby z góry
i bez pytania o podstawę nie było mu przydane wyosobnienie w „jaźń”?
Świadomość jest przecież faktem, którego znikąd w yw ieść nie można.
Można co prawda zbadać dokładnie warunki fizjologiczne, bez których
świadomość byłaby niemożliwa, ale dotyczą one tylko jej możliwości,
nie mogą natomiast wyjaśnić jej rzeczywistości. Nie jest to więc fakt,
który da się odnaleźć gdziekolwiek w zapośredniczonym nam przez
zm ysły świecie, fakt, na który można by wskazać jako na byt, który
w świecie istnieje.
Wszelkie m ówienie o wytworach intencjonalnych, dzięki którym
powstaje dla nas świat, znajduje spełnienie w tedy tylko, kiedy bierze
my udział w rozumnej refleksji. Czym jest świadomość, temu tylko
można wytłumaczyć, kto sam ją posiada. W tym sensie mówi Husserl
o owej za każdym razem absolutnie wyosobnionej indywidualnej isto
cie, która może o sobie powiedzieć „Ja”, jako o f a k c i e a b s o l u t 
n y m i odnoszącym się do niego doświadczeniu. Ponieważ podstawa
jedności owego faktu absolutnego tkwi tylko w nim samym, Husserl
określa go jako m o n a d ę . Zgodnie bowiem z definicją Leibniza,
monadą jest to, „co ma podstawę własnej jedności w sobie samym”.
Stąd wychodząc, fenomenologia może też uzasadnić, czemu wyra
towanie z kryzysu ma za przesłankę gotowość uszanowania każdego
bez wyjątku przed uznaniem absolutnej indywidualności i niepowta
rzalności tego, co ogólnoludzkie (alles Menschlichen). Istnieje niejako
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imperatyw kategoryczny uszanowania indywidualności nie tylko po
jedynczych osób, lecz także narodów i kultur, bo ta indywidualność
jest źródłem ludzkiego świata. Gdy brak tego szacunku, oznacza to
powrót do koncepcji stanu natury u Hobbesa, do wojny wszystkich
przeciw wszystkim celem utrzymania siebie przy życiu, w której zw y
cięża silniejszy.
Przekład Jana Carewicza

