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SPÓR M IĘDZY ROM ANEM  ING ARD EN EM  
A ED M U N D EM  HUSSERLEM

STRESZCZENIE

1. Spór między Romanem Ingardenem a Edmundem Hussęrlem dotyczył 
większości spraw należących do tzw. zagadnienia granic poznania.

2. Rozstrzygnięcie sporu Ingarden-Husserl wymaga uwyraźnienia wypo
wiedzi obu stron sporu.

2.1. Język Husserla —  a częściowo i Ingardena —  domaga się uwyraźnie
nia nieraz graniczącego z zupełnym „przekładem”.

2.11. Zarzut niepoprawności dokonanego „przekładu” wypowiedzi Husserla 
i Ingardena da się obejść, jeśli o przedstawionej wykładni założy się tylko 
tyle, że m o ż n a  zgodnie z nią rozumieć wypowiedzi obu myślicieli i przy 
t a k im  rozumieniu można wobec nich zająć stanowisko.

3. Wieloznaczność języka Husserla i Ingardena sprawia, że ocena rozbież
ności Husserlowskiego i Ingardenowskiego rozwiązania najistotniejszego we
dług Ingardena zagadnienia, mianowicie tzw. sporu o istnienie świata —  a ra
czej : o sposób jego istnienia —  napotyka poważne trudności.

3.1. Uzasadnione są przynajmniej trzy różne rozumienia twierdzenia ma
jącego stnowić tzw. idealistyczne rozstrzygnięcie Husserla:

a) brak pierwszego członu (tzn. podmiotu poznania) stosunku poznawczego 
niszczy sam stosunek, brak drugiego (tzn. przedmiotu poznania) —  nie;

b) można byłoby posiąść pewną wiedzę nawet wówczas, gdyby świat 
nie istniał; natomiast świat istnieje ( d la  n as), gdy jest poznawany;

c) świat— j e g o  o b r a z  —  jest zawisły względem jaźni.
3.11. Spośród dopuszczalnych wykładni „twierdzenia idealistycznego” Hus

serla wykładnia logiczna (a) jest jawnie nieprawdziwa, a większość wypo
wiedzi Husserla przemawia za tym, że przy wykładni epistemologicznej
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(b) i ontologicznej (c) odnosi się ono nie do świata, lecz do o b r a z u  
świata (do tego, co o nim wiemy).

3.2. Ingarden nadaje „twierdzeniu idealistycznemu” Husserla wykładnię 
jednoznacznie idealistyczną: świat jest zawisły (niesamoistny!) względem jaźni.

3.21. N a usprawiedliwienie Ingardena trzeba powiedzieć, iż za tym, że tzw. 
twierdzenie idealistyczne Husserla odnosi się do o b r a z u  świata, przemawia 
większość, a le  n ie  w s z y s t k i e  wypowiedzi Husserla.

4. Spór Ingardena z Husserlem w sprawie sposobu istnienia świata 
trzeba ostatecznie uznać za spór pozorny.

5. Większość badań Ingardena przeprowadzona jest w duchu filozofii 
analitycznej (lingwistycznej), mimo że

a) obecne są w nim pierwiastki fenomenologiczne i
b) Ingarden ujemnie ocenia filozofię analityczną.
5.01. Pierwiastki fenomenologiczne są u Ingardena czymś powierzchownym  

i dotyczą głównie języka wypowiedzi, a nie treści tych wypowiedzi.
5.011. Rzeczywiste i świadome postępowanie badawcze Ingardena odbiega 

od tzw. metody fenomenologicznej, mającej być rzekomą istotą fenome
nologii

5.02. Ingarden ujemnie ocenia filozofię analityczną zapewne dlatego, że 
jego wiedza o niej jest na ogół dość powierzchowna.

5 021. Nurt analityczny dochodzi do głosu u Ingardena coraz bardziej 
w miarę rozwoju poglądów i wyzwalania się spod wpływu języka i po
glądów Husserla.

5.1. Podobieństwa między filozofią Ingardenowską a filozofią analityczną 
dotyczą m.in.:

a) rozpoczynania badań od (a ostatecznie ograniczania się do) rozbioru 
zawartości (tzw. cz y s t y c h )  pojęć, czyli wyszukiwania możliwości języko
wych; także i flozofom analitycznym chodzi o ujawnianie u t r w a l o n y c h  
sposobów użycia słów i w związku z tym możliwości językowe są pro
bierzami prawdziwości twierdzeń filozoficznych;

b) podejmowania prób odtworzenia doświadczenia przednaukowego 
ostatecznie poprzez odwołanie się do języka potocznego; także i tam język 
potoczny jest uznawany za jedyny język przedmiotowy;

c) unikania przedwczesnych roztrzygnięć; także i filozofowie analityczni 
nawołują do możliwie największej ostrożności w badaniach.

5.11. Wiele podobieństw w rozwiązaniu zagadnień szczegółowych łączy 
Ingardena z przedstawicielami polskiej filozofii analitycznej. I tak np.:

a) przyjęciu różnych sposobów istnienia przez Ingardena odpowiada 
założenie wielości rzeczywistości u Leona Chwistka;

b) wraz z Tadeuszem Kotarbińskim Ingarden uznaje zdania o rzeczach 
za bardziej pierwotne niż zdania o stanach rzeczy;
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c) Ingardenowską dziedinę czystych pojęć wolno utożsamić z „możli
wymi światami” w ujęciu np. Mariana Przełęckiego;

d) treść wkładana przez Ingardena w pojęcie ‘przedmiotu tylko domnie
manego’ jest zbliżona do treści pojęcia ‘wytworu czynności duchowej’ uży
wanego jeszcze przez Kazimierza Twardowskiego.

§ 1
Ingarden już u progu swego życia naukowego znalazł się w gronie 

zwolenników H usserla1, do śmierci podkreślał swoje związki z fenomenolo
g ią2, mienił się zawsze spadkobiercą Husserla i za takiego powszechnie 
uchodzi.

W istocie Ingarden nie tylko żywił osobistą cześć dla Husserla jako 
dla swego nauczyciela. Przypisywał mu ponadto (niekoniecznie zasadnie) 
duże zasługi w rozwoju myśli europejskiej, a to:

a) pierwsze sumienne rozważenie zagadnienia przeżyć, zwłaszcza poznaw
czych 3;

b) wskazanie na doniosłość opisania przebiegu „ustanawiania” świata 
(w tych przeżyciach)4.

Zgadzał się również z niektórymi szczegółowymi poglądami Husserla, 
przede wszystkim z przyznaniem poznaniu źródłowemu pierwszeństwa w ba
daniach?, a dalej z przekonaniem, że wszystkie nauki szczegółowe powinny 
mieć przednaukowe podstawy6.

1 To byl błąd Ingardena, który bardzo zaważył na jego filozofii: obranie niewłaściwego 
mistrza. „Podejmowałem [...] wiele usiłowań — pisał — aby zrozumieć, o co Husserlowi 
chodzi [...]; Husserl rozumiał przecież, do czego dąży; nie jest to fantazja ani poezja, 
coś tu przecież zostało zbadane, odkryte” ( Wstęp do fenomenologii Husserla <dalej: Wstęp>, 
Warszawa 1974, s. 160). Cóż za znamienna wypowiedź! Nie jest wykluczone jednak, że 
zanim Ingarden wybrał Husserla na nauczyciela, istniały już u niego zarodki „tragedii 
człowieka beznadziejnie zakochanego w ułudzie, pewna wrodzona skłonność, Amor Mataphy- 
sicae tragicus, jak nazywa tę skłonność N. Łubnicki (Sylwetka filozoficzna Romana Ingardena, 
w: Fenomenologia Romana Ingardena <dalej Fenomenologia R. /.>, Warszawa 1972, s. 111).

2 Por. Spór o istnienie świata (dalej: Spór), t. II, Warszawa 1961, s. 109 oraz Wstęp, 
s. 78. O tym, że są to związki, a nie p rz y n a le ż n o ś ć , świadczyć może m.in. powiedzenie 
Ingardena: „Muszę zaznaczyć, że podzielam w tej sprawie stanowisko fenomenologiczne” 
(Z  badań nad filozofią  współczesną (dalej Z  badam. Warszawa 1963, s. 325).

3 Por. U podstaw teorii poznania (dalej: U podstaw), cz. I, Warszawa 1971, s. 245; 
Bemerkungen zum Problem Idealismus-Realismus (dalej: Bemerkungen), „Jahrbuch fur Philo- 
sophie und phanomenologische Forschung” , 1929, s. 183 przyp.; Filozofia Edmunda Husserla. 
Zarys encyklopedyczny (dalej: Filozofia E. H.), w: Fenomenologia R. /., s. 5.

Por. U podstaw , s. 395.
5 Por. Wstęp, s. 76.
6 Por. Studia z estetyki, t. I, Warszawa 1966, s. 277; ibidem, t. III, Warszawa 1970, 

s. 11; Wstęp, s. 176.
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Poza tym jednak stosunek Ingardena do dzieła Husserla daleki był 
od bezwzględnego uznania, tak powszechnego wśród myślicieli uważających 
się za zwolenników jakiegoś „kierunku” myślowego. Liczba i ostrość zarzutów 
wobec Husserla wzrastały z upływem czasu 7. Ingarden z biegiem lat coraz 
bardziej stanowczo opowiadał się przeciwko niektórym podstawowym myślom  
Husserla8, walcząc —  jak sam powiadał — „w obronie Husserla przeciw jego 
własnym twierdzeniom” 9.

§ 2
Źródłem b ł ę d n y c h  w y n i k ó w ,  do jakich doszedł w swych badaniach 

H usserl10, są —  zdaniem Ingardena — w ą t p l i w e  z a s a d y  w y j ś c i o w e  i n i e 
w ł a ś c i w e  o k r e ś l e n i e  z a k r e s u  badań .  Objawem tych błędów, a może 
próbą ukrycia słabych ogniw rozważań, są „ w a h a n i a ” ję zy k o w e .

Za wątpliwe zasady wyjściowe uważa Ingarden:
1.1.1. Odrzucenie is tn  i en i a przedmiotów istotnie niepoznawalnych 11, a więc 

przyjęcie równoważności^coś istnieje, gdy je s t poznawalne 12. Zdaniem Ingar
dena, aby stwierdzić istotną niepoznawalność pewnego przedmiotu, trzeba 
jednak tę istotę z n a ć ' 3.

1.1.2. Przyjęcie, że wszelki przedmiot je s t w y z n a c z o n y  (tzn. nabywa 
swoje określniki, staje się taki-a-taki) przez dane doświadczenia14.

1.2.1. O k r ę ż n y  sposób badania przedmiotów: od badania przeżyć (poz
nawczych) do badania ich przedmiotów  |5. Ingarden występuje przeciwko za-

7 Najdobitniejszy wyraz znalazły one we Wstępie do jenomenologii Husserla. Stało się tak, 
chociaż w istocie praca ta jest w dużym stopniu oparta na wcześniejszych pismach Ingardena
o Husserlu i wypełniona częściowo własnymi przemyśleniami Ingardena dotyczącymi zagad
nień roztrząsanych niegdyś przez Husserla. Godne podkreślenia jest przy tym to, że wystar
czyło, iż Ingarden odstąpi! w niej od zwyczaju wykładania poglądów Husserla językiem jego 
pism, aby większość tych poglądów straciła oczywistość i pewność, przypisywaną im przez 
samego Husserla. N a stopniowość odchodzenia Ingardena od Husserla wskazuje także A. Pół- 
tawski. Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm , 
Warszawa 1973, s. 384.

s Por. N. V. M otrośilova, Problem podmiotu poznania u E. Husserla i R. Ingardena, 
w: Fenomenologia R. /., s. 14, 17.

» Por. Wstęp, s. 237.
1(1 Tzw. twierdzeniom idealizmu transcendentalnego nie trzeba wcale, według Ingardena, 

nadawać wykładni idealistycznej. Por. Wstęp, s. 217.
11 Por. Z  badań, s. 430.
12 Por. ibidem, s. 476; Wstęp, s. 135— 137; Bemerkungen, s. 176.
13 Por. Z  badań, s. 615.
14 Por. ibidem, s. 7, 433, 479.
15 „Trzeba najpierw zgubić świat przez epoche — pisał Husserl — aby go następnie odnaleźć 

w uniwersalnym uświadomieniu sobie siebie samego” ; por. Cartesianische Meditationen und 
Pariser Vortrage (dalej: Meditationen), Den Haag 1950, s. 183. N a odmienność drogi 
Husserla i Ingardena w tym względzie zwraca uwagę m.in. W. Stróżewski, Ontologia,
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znaczającej się u Husserla przewadze badań dotyczących przeżyć nad bada
niami rzeczy (rzeczywistości). Jeśli rzeczy są co najmniej równouprawnione 
bytowo z przeżyciami —  a tak mniema Ingarden 16 —  to zbadanie rzeczywistości 
jest równie niezbędne dla zbudowania poprawnego obrazu świata, jak i zbada
nie przeżyć. Ingarden zwraca też uwagę na to, że samo wyznaczenie kie
runku badań wymaga z a ł o ż e n i a ,  że istotą przeżyć jest domniemawczość 
(intencjonalność). Tylko pod tym warunkiem będzie można oddzielić przeżycia 
od ich odpowiedników. A przecież istota przeżyć powinna być właśnie 
dopiero o d k r y t a  w wyniku przeprowadzenia tych badań. Domniemawczość 
bowiem nie jest czymś, co może być po prostu zobaczone (nie jest 
.pierwotną oczywistością). Przez rozbiór samych danych nie da się oddzielić 
wśród nich tego, co domniemujące, od tego, co domniemywane. Wiedza 
pewna miałaby więc nieźródłowe (nieźródłowo uzasadnione) podstaw y17.

m etafizyka, dialektyka, w: Fenomenologia R. /., s. 211—212; zob. też E. Husserl, Logische 
Untersuchungen, t. II/2, Halle/Saale 1921, s. 24; R. Ingarden, Z  badań, s. 321, 419, 586 
oraz tenże, Einleitung, Erłauterungen und Erinnerungen an Husserl, w: E. Husserl, Briefe 
an Roman Ingarden (dalej: Briefe), Den Haag 1968, s. 163. Tu i niżej nie odsyłam w za
sadzie do Idei, stosunkowo łatwo dostępnych w znakomitym tłumaczeniu i opracowaniu
D. Gierulanki. Por. także: A. T. Tymieniecka, Trzy wymiary fenomenologii — ontdogiczny, 
transcendentalny, kosmiczny — rola Romana Ingardena (dalej: Trzy wymiary fenomenologii), 
w: Fenomenologia R. /., s. 182. Tymieniecka wprowadza w związku z tym pojęcie „drugiej 
fenomenologii" Ingardena: por. Editorial: Second Phenomenology, w: For Roman Ingarden, 
Nine Essays in Phenomenology, The Hague 1959, s. 3. Dorobek Ingardena jest w jej oczach 
zastąpieniem transcendentalnej metody fenomenologicznej metodą obiektywną (por. Second 
Phenomenology, s. 1). A. B. Stępień mówi w tym przypadku o „neofenomenologii” Ingardena, 
por. O filozofii Romana Ingardena (W  siedemdziesięciolecie urodzin), „Ruch Filozoficzny”, 
R. 20:163/64, nr 2—4,-s . 159. Taki kierunek rozwoju przewidział W. Tatarkiewicz, wy
rażając przekonanie, że fenomenologia „prowadzi do ontologii” (por. Szkoła fenomenologów, 
„Ruch Filozoficzny”, R. 13:1913, nr 10, s. 262). Sam Husserl zresztą określił fenomenologię 
jako „ontologię uniwersalną” (Meditationen, s. 181). Por. też uwagi D. Gierulanki, Filozofia 
Romana Ingardena. Próba wniknięcia w strukturę całości dzieła, w: Fenomenologia R. I., 
s. 80, oraz N. Krenzlina, Różnice w poglądach Romana Ingardena i Waldemara Conrada, 
„Studia Filozoficzne”, 1976. nr 1, s. 44— 45. Stanowisko Ingardena zbiega się tu z poglądami 
B. Russella: „Było rzeczą powszeczną wśród filozofów, że zaczynali od tego, w jaki 
sposób poznajemy rzeczy i w jaki sposób przechodzimy następnie do tego, co już znamy. 
Myślę, że jest to błąd, albowiem widzieć, jak poznajemy, to mała dziedzina wiedzy o tym, 
co wiemy” (M ój rozwój filozoficzny. Warszawa 1971, s. 10). Ciekawe, że Ingarden uważa za 
możliwe przeprowadzenie badań świadomości na innej, niefenomenologicznej drodze (por. 
Wstęp, s. 208).

16 Por. S tu d ia -z  estetyki, t. II, Warszawa 1958, s. 212; Spór, t. I, Warszawa 1960, 
s. 94; U podstaw, s. 130.

17 Por. Kritische Bemerkungen zu Husserls Cartesianischen Meditationen (dalej: Kritische 
Bemerkungeri), w: Meditationen, s. 211. Por. też E. Laszlo, Beyond Scepticism and Realism. 
A Constructi\e Exploration o f  Husserlian and Whiteheadian M ethod o f  Inąuiry, The Hague
1966, s. 105— 107. Nawiasem mówiąc N. Łubnicki, op. cit., s. 103, stawia zarzut Husserlowi
i Ingardenowi, że „samo istnienie czystej świadomości przyjęte jest [...] bynajmniej nie 
na drodze bezpośredniego doświadczenia”, co jest sprzeniewierzeniem się jednemu z głównych
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1.2.2. Zakaz odwoływania z a w ie s z e n ia  (epoche) przeświadczenia o ist
nieniu św ia ta1*. Ingarden ostatecznie w ogóle przeciwstawia się potrzebie 
pomijania w badaniach zagadnienia istnienia. Powściągliwość wobec przeświad
czenia o istnieniu świata19 —  przeświadczenia żywionego przez całą naukę
— niczego właściwie, jak utrzymuje Ingarden, nie zmienia w wynikach 
badań nad istotą zjawisk. Jest ona natomiast niebezpieczna, gdyż grozi 
uznaniem świata rzeczy za niesamoistny

1.3. Wahanie się między dwoma rozwiązaniami:
1.3.1. Przyjęciem d w o is to ś c i  bytu, tzn. odmienności istoty przedmiotu 

rzeczywistego od istoty przeżycia.
1.3.2. Przyjęciem je d n o ś c i  wszelkiego bytu jednostkowego21.
W parze z wątpliwościami wyjściowymi idzie — zdaniem Ingardena — nie

właściwe określenie zakresu badań, a mianowicie:
2.1.1. Poszukiwanie przedmiotów is tn ie ją c y c h  b e z  w ą tp ie n ia  i związane 

z tym żądanie zupełnej ścisłości badań 22.
2.1.2. Ograniczanie się do ustalenia k o n ie c z n e g o  warunku istnienia przed

miotu poznawanego, tj. uchwycenia t r e ś c i  p r z e d m io tu 2*.
2.2. Poszukiwanie czynności poznawczych dających wiedzę n ie p o w ą tp ie -  

w a ln ą  (niewątpliwą): wszechstronną (wierną —  pełną — pewną) i poręczającą 
istnienie przedmiotu poznawanego 24. Ingarden nie wierzy w możliwość osiąg
nięcia wiedzy ostatecznej, zwłaszcza gdyby miało się dochodzić do niej 
niezależnie od wszystkich zdobyczy naukowych. Jego zdaniem są różne 
stopnie bezpośredniości i źródłowości — a więc i pewności — poznania (od 
pewności zupełnej aż do zupełnego złudzenia). W związku z tym wiedza 
może być — według Ingardena —  tylko w mniejszym lub większym stopniu
haseł fenomenologii. Do liczby założeń — i to „założeń dalekich od oczywistości” — wy
padnie zaliczyć także twierdzenie o całkowitej odpowiedniości budowy przeżycia i budowy 
jego przedmiotu (A. Półtawski, op. cit., s. 252).

18 Por. Z  badań, s. 577—578.
19 Husserl przy tym, powiada Ingarden, niepotrzebnie doszukuje się różnicy między 

swoim „zawieszeniem” a wątpieniem R. Descartesa. W obu przypadkach chodzi przecież 
o ustalenie, co istnieje w sposób niepowątpiewalny. Por. Z  badań, s. 523, 560; W stęp, 
s. 158, 214.

20 Por. też K. Tarnowski, Konstytucja transcendentalna w oczach Ingardena, „Studia 
Filozoficzne”, 1973, nr 4, s. 70. Podobnego zdania jest J. P. Sartre, Wyobrażenie, Warszawa 
1970, s. 28—29.

21 Por. Z  badań, s. 431; W stęp, s. 191.
22 Por. Z  badań, s. 560. Filozofia, a w każdym razie epistemologia, powinna określać, 

zdaniem Ingardena, prawa ściśle ogólne (tj. twierdzenia o zawartościach czystych pojęć). 
Ale Ingarden nie ma złudzeń co do tego, że nauka, a w szczególności przyrodoznawstwo, 
może dojść do ustaleń bezwzględnie ważnych. Por. U podstaw, s. 54— 55, 185, 206, 239—241, 
321; Niektóre założenia idealizmu Berkeleya (dalej: Niektóre założenia), odbitka z: Księga 
Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lwów 1931, s. 24— 25.

2i Por. Z  badań, s. 548.
24 Ibidem, s. 650.
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prawdopodobna. Ponadto nie może być ona całkiem bezzałożeniowa 2 5 . 
Nie może pomijać chociażby praw logiki26.

W wyniku teg o 27 dochodzi do błędnych wyników badań, a w szczegól
ności do błędnego rozstrzygnięcia poszczególnych spraw tworzących splot 
zagadnień zwanych 'zagadnieniem granic poznania'.

3. Te błędne rozstrzygnięcia brzmią następująco:
3.1. Istnienie przedmiotów spostrzeżenia je s t powątpiewalne 28. Tymczasem

— zauważa Ingarden —  niepewność dotyczy przedmiotów t a k ż e  domniema
nych. Istnienie przedmiotów t y l k o  d o m n i e m a n y c h  jest niepowątpiewalne 29. 
Rzeczy istnieją przypadkowo, ale nie —  jak sądzi Husserl —  w ogóle, lecz 
ze względu na spostrzeżenie-^.

3.2.1. Spostrzeżenie (przedmiotu rzeczywistego) jest (z  istoty) j e d n o s tr o n 
ne (niewierne— niepełne— niepewne) i n ie  d a je  r ę k o jm i is tn ie n ia  przed
miotu spostrzeganego. W i e d z y  n i e w ą t p l i w e j  dostarcza tylko samoświado
mość 3i. Także i przeświadczeniem tym, że przeżycie istnieje w sposób 
konieczny, Ingarden uważa za błędne 32. Przeżycia istnieją —  według Ingar
dena —  w sposób konieczny, ale znów nie w ogóle, lecz ze względu na 
samoświadomość. Samoświadomość poręcza istnienie uświadamianych przeżyć, 
ale nie wiadomo, co miałoby poręczać u Husserla istnienie samoświado
mości 33.

3.2.2. Istnienie przedmiotów spostrzeżenia— w tym także rzeczywistej 
ja źn i— jest zawisłe (zależne i niesamoistne)iĄ od istnienia przeżycia (spostrze
żeniowego)*5. To twierdzenie jest —  zdaniem Ingardena —  przejawem niewier

25 Por. także J. Szewczyk, Spór o istotę filozofii, „Studia Filozoficzne”, 1966, nr 2, 
s. 193, przyp. 17.

26 Por. Wstęp, s. 202—204. W Logische Untersuchungen, t. II/2, s. 190—200, Husserl 
uważa przypuszczenie o możliwości niestosowania się świata do praw logiki za niedorzeczne.

27. A. Póltawski dodaje do tego wykazu za E. Tugendhatem, R . Boehmem i zwłaszcza
A. F. Aguirrem przyjęcie tzw. schematu „treść—ujęcie” (op. cit., s. 325, przyp. 36). Niestety, 
ani to, co pisze on o swym schemacie (poznanie jako posiadanie wrażeń, por. s. 344), 
ani też jego wypowiedzi dotyczące tzw. dynamicznego (dialektycznego) ujęcia poznania, 
za którym sam się opowiada, nie są dla mnie na tyle jasne, bym mógł wobec nich zająć 
stanowisko' (por. op. cit., s. 165, 180— 181. 305, 361, 402—403).

- 8 Por. Z  badań, s. 563; Wstęp, s. 212.
29 Por. Z  badań, s. 598. Pojęcie .przedmiotu ta k ż e  domniemanego’ wyjaśniam w pracy

O poglądach Romana Ingardena na język , „Studia Semiotyczne”, t. 5:1974, s. 21.
30 Por. Wstęp, s. 215.
31 Por. Z  badań, s. 431—432, 566, 569, 596.
32 Por. Wstęp, s. 180.
33 Ibidem, s. 214, 236.
’4 Uznanie rzeczy za niesamoistne względem przeżyć jest, według Ingardena, skutkiem 

zbyt daleko idącego przeciwstawienia się L Kantowi. Husserl odrzuca nie tylko Kantowską 
rzecz samą w sobie, ale wraz z nią także wszelką myśl o samoistności jakiejkolwiek 
rzeczywistości pozajaźniowej.

35 Por. Z  badań, s. 335, 433, 479; Kritische Bemerkungen, s. 213—214.
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ności warunkowi zawieszenia36. Przecież przeżycia są bezsilne wobec pewnych 
danych (wrażeń) 3 7 . Ponadto trzeba na początku zapytać, czy b u d o w a  
rzeczywistego przedmiotu jednostkowego d o p u s z c z a ,  by był on tylko domnie
many. Według Ingardena wszystko wskazuje na to, że to nie rzeczy, ale 
właśnie przeżycia są zawisłe (mianowicie względem pewnych składników rze
czywistości: ciał przeżywających) 38.

3.3.1. Dane wrażeniowe i wyglądy są składnikami przeżyć. Przedmiot 
przeżycia (spostrzeżeniowego) — nie*9. Według Ingardena Husserl bezpodstaw
nie uznaje rzeczy spostrzegane i ich wyglądy za rzetelne (choć odrębne 
od przeżyć) składniki życia duchowego. Dowodzi to, że Husserl nie przezwy
ciężył ostatecznie psychologizmu. W rzeczywistości życie duchowe wyczerpuje 
się w potoku przeżyć40.

3.3.2. Przedmiot przeżycia (spostrzeżeniowego), mimo że jes t zewnętrzny 
wobec przeżycia, jest z  nim w pewien sposób „związany” 41. Tymczasem, 
utrzymuje Ingarden, różnica zewnętrzność — wewnętrzność nie wystarcza do 
orzeczenia inności sposobu istnienia42.

Spośród „wahań” językowych mających zasadnicze znaczenie dla sporu 
Ingarden wymienia:

4.1.1. Sposób istnienia —  sposób dania w poznaniu4*. Husserl miesza sposób 
istnienia ze sposobem pojawiania się44. N ie jest tak, iż coś istnieje— jak 

chce Husserl —  gdy możliwe jest poznanie tego czegoś. To ostatnie jest 
tylko warunkiem prawdziwości twierdzenia, że owo coś istnieje45.

3<> Por. Z  badań, s. 430. Mimo to jednak Ingarden przyjmuje na próbę twierdzenie
0 bezwzględnym istnieniu świadomości (= jaźni), jako jedną z możliwości rozpatrywanych 
w obrębie ontologii. „Husserlowską tezę o absolutności istnienia świadomości — pisze W. Stró- 
żewski — będącą w gruncie rzeczy twierdzeniem metafizycznym, Ingarden neutralizuje i prze
nosi na grunt ontologii” (op. cit., s. 212).

17 Por. Z  badań, s. 609. Ingarden zdaje sobie sprawę, że zachodzić to może także 
w przypadku omamów, ale są środki ustalenia (inne spostrzeżenia!), że to są właśnie 
omamy (ibidem, s. 609).

-,8 Por. Spór, t. II, s. 506, 539; U podstaw, s. 214.
39 Por. Wstęp, s. 125, 179, 183— 184.
40 Ibidem, s. 188.
41 Ibidem, s. 191. Również L. Blaustein mniema, że dane wrażeniowe są czymś róż

nym od przeżyć, choć i jedne, i drugie mogą być p rz e ż y w a n e . Niestety, Husserl nie 
uznaje różnicy między przeżyciem a przeżywaniem. Por. Husserlowską nauka o akcie, treści
1 przedmiocie przedstawienia, Lwów 1928, s. 68—69.

42 Por. Z  badań, s. 595.
43 Por. Wstęp, s. 139; Kritische Bemerkungen, s. 61.
44 Por. Wstęp, s. 235.
45 Ibidem, s. 136.
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4.1.2. Treść wiedzy (o p rzedm iocie)— przedm iot46.
4.2.1. Uznanie istnienia — ustanowienie istnienia41. Na oznaczenie tego. 

co się dokonuje w przeżyciach z ich przedmiotami, Husserl początkowo 
zamiennie używa wieloznacznych wyrażeń- „uznawanie” i „ustanawianie” . 
Później w jego pismach występuje w tych miejscach już tylko „ustanawia
nie”, i to rozumiane jako „wytwarzanie” 48.

4.2.2.1. Treść przedmiotu (p rzeżyc ia )— przedmiot przeżycia49.
4 .22 .2 . Przedmiot (domniemany) przeżyc ia— jako (jego) odpowiednik50, 

(przez nie) ustanawiany i (przez nie) wytwarzany51.

§ 3

Ingarden uważa, że dociekania Husserla są rozbudowane niewspółmiernie 
do osiągniętych wyników, że poglądy same są niejasne, język pism wykłada
jących te poglądy —  pełen przenośni, rozwlekły i wieloznaczny, a przez to 
trudny i niezrozumiały, sam wykład zaś — niezupełny. Daje przy tym wiele 
przykładów potwierdzających te zarzuty:

1. Niejasne?2 są tak podstawowe dla stanowiska Husserla pojęcia, jak

-*1' Por. Z  badań, s. 432. Podobnie i według L. Blausteina „ n ie ja sn y  je s t  s to s u n e k  
n e o m a tu  d o  p rz e d m io tu  in te n c jo n a ln e g o  ja k o  ta k ie g o "  (op. cit., s. 91).

-t' Por. Z  badań. s. 335, 433; Wstęp, s. 81.
4fi Por. Z  badań, s. 442—443, 541; Wstęp, s. 169.
4<) Por. Z  badań, s. 433, 479; Bemerkungen, s. 184. Ciekawe, że Husserl w Logische 

Untersuchungen, t. I I /1, Halle,Saale 1913, s. 504. sam przestrzega przed mieszaniem zjawisk 
z tym. co się „w nim” zjawia.

511 Istotnie, w Logische Untersuchungen, t. I l i ,  s. 424—495, Husserl pisze: „Przedmiot 
domniemany przedstawienia jest tym sam ym , co jego prawdziwy i być może zewnętrzny 
przedmiot i jest n ie d o r z e c z n o ś c ią  te przedmioty odróżniać” . A. Póltawski zwraca uwagę 
na to. że w drugim wydaniu Logische Untersuchungen wypowiedź tę Husserl poddaje drobnej, 
ale znaczącej zmianie, świadczącej— jego zdaniem ■— o przejściu Husserla na stanowisko 
idealizmu transcendentalnego (op .-cit., s. 46, przyp. 18).

51 Por. Z  badań, s. 570, 574. Por. też K. Tarnowski, op. cit., s. 153.
5- Wykaz Ingardena można uzupełnić tymi niejasnościami, o których wspomina A. Pół- 

tawski, skądinąd raczej przychylny fenomenologii. I tak niejasne są pojęcia ,więzi psychicznej’, 
na której ma polegać tzw. reprezentacja kategorialna (op. cit., s. 103), samej .naoczności 
kategorialnej' (ibidem, s. 123). stosunku .jakości aktu" do .materii ak tu ’ (ibidem, s. 242). 
Zdaniem S. I. Witkiewicza, już sam „akt w fenomenologii [to] tajemnicza, nieuchwytna, 
nie dająca się zanalizować, niewyobrażeniowa istność” (Stosunek wzajemny nauki i filozofii, 
„Zet” , 1932, nr 6, s. 3).

5.' Por. Spór, s. 81: U podstaw, s. 246, 267: Wstęp, s. 39, 147, 246, 267.
54 Por. Spór, t. II, s. 475; Co jes t nowego iv ostatniej pracy Husserla? (dalej: Co jest 

nowego?), ,,Studia Filozoficzne” , 1970. nr 4— 5, s. 13.
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np. ‘wgląd’53, ‘wczucie'54, ‘zobojętnienie’ (‘zawieszenie’) 55, ‘ustanawianie’56, 
‘istota’57 i ‘czysta jaźń’58. 

2. W ieloznaczością grzeszą u Husserla m.in. określenia: ‘wykraczanie’59 
i ‘jedność’61, ‘-wgląd’61 i ‘istota’62, ‘ustanawianie’03.

Por. Wstęp, s. 159, 170— 171; Co jes t nowego?, s. 9. Zarzut braku dostatecznego 
wyjaśnienia, czym jest „zawieszenie”, stawia Husserlowi również H. Spiegelberg, The Pheno- 
menological Movement. A H istorical Introduction, The Hague 1960, s. 690.

56 Por'. Z  badań, s. 518, 542, 547.
57 Por. Spór, t. II, s. 63; U podstaw, s. 246; Wstęp, s. 39, 127, 147, 149. Dowodem 

początkowego zaufania, jakim Ingarden darzył Husserla, jest to. że pojęcie .istoty', uznane 
ostatecznie za wysoce niejasne (por. Wstęp, s. 147, 149), początkowo występuje w pismach 
Ingardena jako „ściśle ujęte we współczesnej fenomenologii” (Z  badań, s. 142, przyp.).

58 Por. Z  badań, s. 485; U podstaw, s. 230. Jest tak, mimo że pokazanie różnicy 
między „czystą” a „zwykłą” (rzeczywistą) jaźnią było naczelnym zadaniem Idei czystej feno
menologii i fenomenologicznej filozofii por. R. Ingarden, Filozofia E. H., s. 9 (dalej: Idee:). 
Znamienne, że w Logische Untersuchungen nie ma wyczerpującego określenia, czym jest 
jaźń (świadomość). Por. też E. P. Welch, The Philosophy o f  Endmund Husserl. The Origin 
and Development o f  His Phenomenology, New York 1965, s. 248. R. Boehm — mimo 
sprzeciwów Husserla — uznaje czystą jaźń po prostu za odpowiednik Boga w ujęciu R. Des- 
cartesa (Zum Begriff des Absoluten bei Husserl, „Zeitschrift fur Philosophische Forschung”, 
t. 13:1959, z. 2, s. 223). Szczególny kłopot sprawia, zdaniem Ingardena, to, że Husserl 
wyraża się czasem tak, jak gdyby czysta jaźń była tożsama z jaźnią przyrodniczą (por. 
Meditationen, s. 15. 65). Jest jasne, że takie utożsamienie prowadzi do błędnego koła: 
jaźń przyrodnicza jest wszak -=•» zgodnie z oświadczeniem Husserla — wytworem (czystej) jaźni 
duchowej. Nawiasem mówiąc, niejasność, o której mowa, nie została' usunięta także przez 
Ingardena. Również J. M akota w pracy Fenomenologia świadomości w filozofii Romana 
Ingardena (w: Fenomenologia R. /., s. 247—248) stwierdza niejasność zagadnienia podmiotu 
świadomości. N atom iast S. I. Witkiewicz orzeka stanowczo, że „jaźń w znaczeniu czystej 
świadomości [...] jest sfałszowaniem rzeczywistości przez fenomenologiczne nastawienie” (op. 
cit., s. 3).

59 Por. Wstęp, s. 79, 128, 180. Sam Ingarden doszukuje się aż sześciu różnych znaczeń 
tego wyrażenia. Może tu więc chodzić — przy rozumieniu poznawczym — o wykraczanie: 
1) spostrzeżenia poza własności wyraźnie dane (z każdym spostrzeżeniem połączone jest 
uzupełniające wyobrażenie); 2) rzeczy jako przedmiotu spostrzeżenia—  poza własności spostrze
gane (gdyż nie da się jej naraz całej spostrzec); 3) rzeczy w rozumieniu przyrodoznawstwa 
poza własności (bezpośrednio) postrzegalne (ponieważ nie można wszystkiego spostrzec bez 
pomocy narzędzi); 4) tzw. rzeczy samej w sobie poza własności poznawalne; 5) przy rozu
mieniu bytowym — przedmiotu przeżycia poza przeżycie, w szczególności spostrzeżenie, przy 
czym chodzić tu może jeszcze bądź o inność bytową, tzn. o różnicę w sposobie istnienia, 
bądź też o bytową odrębność, tzn. niebycie składnikiem przeżyć. Zdaje się, że o takie 
rozumienie chodzi Husserlowi, gdy twierdzi, że rzecz wykracza poza spostrzeżenie, w którym 
jest dana. Natom iast Ingarden chciałby tu mówić o wykraczaniu w znaczeniu poprzednim: 
rzecz nie tylko nie tworzy z przeżyciem jednej całości, ale jest od niego niezależna, nie 
można jej naruszyć żadną czynnością świadomościową; 6) bóstwa poza rzeczywistość (por. 
ibidem, s. 128— 129). Nawiasem mówiąc, wykraczanie w znaczeniu 1— 3 tworzy kolejne 
stopnie tzw. ustanawiania świata, którego badanie jest przedmiotem fenomenologii — -pierwotnej 
pranauki, o której marzył Husserl (ibidem, s. 198).

60 Por. ibidem, s. 187.
Por. U podstaw, s. 270.
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3. Niezupełne i przez to wzbudzające wiele wątpliwości są wywody 
Husserla dotyczące np.:

a) jakościowej różnicy między spostrzeżeniem a wyobrażeniem64,
b) różnicy między naocznością (względnie bezpośredniością) poznania 

rzeczy i naocznością (bezpośredniością) poznania istoty (przedmiotu)65;
c) przebiegu samoświadomości66;
d) stosunku czystej jaźni do jaźni p r z y r o d n i c z e j 6?;
e) stosunku'duszy do ciała68;
f) budowy i sposobu istnienia czystych jestestw69.

§ 4

Za objaw rozstrzygnięcia idealistycznego, dokonanego przez Husserla 
(por. wyżej, 3.2.2.) uchodzi w oczach Ingardena hasło: jeśli „skreślimy” 
świadomość, to „skreślimy” świat, natomiast jeśli „skreślimy” świat, to świa
domość pozostanie70. Jego właściwe znaczenie można jednak uchwycić (a słusz
ność rozważyć) dopiero wówczas, gdy się ustali, o jak rozumianą świado
mość tu chodzi, a więc czy o podm iot'stosunku poznawczego (świat byłby 
wtedy odpowiednikiem „świadomości”), o wiedzę, czy też o pewien rodzaj 
bytu.

. W pierwszym przypadku — a więc gdy ‘świadomość’ jest wzięta w zna
czeniu epistemicznym —  pierwsza część Husserlowskiego hasła nabrałaby zna
czenia następującego: jeśli ze stosunku przedmiot—podmiot „usuniemy” 
podmiot, usuniemy tym samym stosunek, a więc i podstawę uznania za 
przedmiot jestestwa stanowiącego drugi jego człon: pewne jestestwo zniknie 
j a k o  przedmiot; inaczej — przestanie być przedmiotem stosunku poznawcze

62 Ibidem-, por. też Spór, t. II, s. 202—206, 239—240, 269; Z  badań, s. 465; Spór
o istotę filozofii, „Przegląd Warszawski”, R. 2:1922, nr 4, s. 171, przyp. 1.

M Por. Z  badań, s. 544—546.
64 Por. Wstęp, s. 83. Nawiasem mówiąc, Ingarden wskazuje trzy takie różnice: 1) w spo

strzeżeniu przedmiot jawi się sam, w wyobrażeniu natom iast mamy do czynienia tylko z obra
zem przedmiotu, 2) naoczność spostrzeżenia jest ..nieprzesloniona” , wyobrażenia zaś — ,.prze- 
słoniona”, 3) przedmiot spostrzeżenia znajduje się w innej przestrzeni niż przedmiot wyobra
żenia (por. ibidem, s. 84, 88). Dostrzeganie jakościowej różnicy między spostrzeżeniem 
a wyobrażeniem ma być świadomym przeciwstawieniem się D. Hume’owi, który widziałby 
tu ty lk o  różnicę stopnia.

65 Por. Wstęp, s. 147.
6fi Por. U podstaw, s. 339.
67 Por. Wstęp, s. 194.
68 Por. Z  badań, s. 621.
69 Por. Z  teorii język a  i filozoficznych podstaw logiki (dalej: Z  teorii języka), Warszawa 

1972, s. 71.
70 Por. Z  badań, s. 475, 571; Wstęp, s. 27; Idealizm transcendentalny E. Husserla, 

„Ruch Filozoficzny”, t. 11:1928— 1929, nr 1— 10, s. 167.
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g o 71. To byłoby stwierdzenie zupełnie oczywiste: brak jednego z członów  
niszczy d w u c z ł o n o w y  stosunek. Niezrozumiałe byłoby jednak, dlaczego 
brak drugiego członu owego stosunku 12, tj. brak przedmiotu poznania, nie 
unicestwiałby pewnego jestestwa jako podmiotu owego poznania: przecież 
zniknęłyby wówczas również podstawy do określania go mianem ,podmiotu’. 
Gdyby więc na tym miała polegać względność (zawisłość) świata wobec 
świadomości, to trzeba by mówić w tym samym znaczeniu także o względ
ności świadomości wobec świata 73.

W drugim przypadku —  gdy ,świadomość’ występowałaby w znaczeniu 
logicznym — hasło można by odczytać tak: nawet jeśli „skreślimy” („weźmie
my w nawias”) świat, to świadomość pozostanie, bo przedmiotem poznania 
mogą być np. stany rzeczy zapamiętane. Czy tak jest w istocie? W c z y 
stej  świadomości zostaje p a m i ę ć  w r o d z o n a  (przyzwyczajenia, popędy) 
albo to, co z o s t a ł o  sprzed „nawiasowania” („zobojętnienia”). Jeśli „zobo
jętnienie” dokonane zostanie dostatecznie późno, zostanie zapewne tyle 
wspomnień, żeby można było nimi „żyć”, tzn. poznawać je. Gdyby roz
patrywane hasło ujęć jeszcze inaczej, a miano.wicie: każdy podmiot pozna
nia może być przedmiotem poznania, ale nie na odwrót —  to należałoby 

wówczas rozstrzygnąć, czy nie jest tak, że ż a d e n  podmiot poznania nie może 
stać się przedmiotem poznania. Trzeba by przy tym rozważyć dwie sprawy: 
doniosłość poznawczą samopoznania (i samospostrzeżenia) oraz wieloznacz
ność pojęcia ,podmiotu’.

N a koniec w trzecim przypadku (,świadomość’ w znaczeniu ontycznym) 
hasło brzmiałoby: jeśli zniknie jaźń (określona nieepistemicznie), to zniknie 
świat (rzeczy, nie-jaźnie). Przy takim rozumieniu stwierdzałoby się zachodzenie 
odpowiedniej zawisłości bytowej. W tym przypadku, aby zająć stanowisko 
wobec takiego twierdzenia, należałoby ustalić, o jaką zawisłość (niesamoist- 
ność?), o jaki świat (umiejscowiony w czasoprzestrzeni?) oraz o zawisłość 
świata w stosunku do czego chodzi: w stosunku do jaźni osobniczej, 
człowieka-ciała (tu błędność łatwo wykazać!), czy też jaźni czystej (ale 
czym ona jest i jak ją poznać?). Zdaniem Husserla, poznanie tej ostatniej 
umożliwia tzw. metoda fenomenologiczna. Ona sama jednak jest przy bliższym 
rozpatrzeniu czymś bardzo wątpliwym74.

Tak by się sprawy miały, gdyby ujmować wypowiedzi Husserla w duchu 
Ingardena. Ale wbrew niektórym badaczom spuścizny Husserla — a także

71 Meditationen, s. 99— 100.
72 Loc. cit.
7-’ Por. H. Wagner, Kritische Betrachtungen zu Husserls Nachlass, „Philosophische Rund

schau”, t. 1:1953— 1954, z. 2— 3, s. 95—96.
74 Tym sprawom właśnie — niestety bez zadowalających (a w każdym razie bez rozstrzy

gających) wyników — poświęcił Ingarden m.in. swój Spór o istnienie świata.
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i wbrew Ingardenowi — Husserl nie rozstrzyga zagadnienia granic poznania 7-s 
ani na korzyść idealizmu76, ani na korzyść realizmu77. Utożsamia on co 
prawda rzeczywistość (istnienie rzeczywiste) z byciem (właśnie) spostrzeganym 7X. 
Zwraca jednak uwagę to, że większość 79 tzw. przez Ingardena idealistycz
nych twierdzeń Husserla jest dwuznaczna. Zawierają one pewne zwroty, 
które pozwalają rozumieć te twierdzenia jako sądy orzekające coś nie o świe- 
cie (rzeczywistym, tj. tu: przestrzenno-czasowym), lecz o o b r a z i e  świata80. 
Otóż:

75 Podobnie mniema J. Tischner; por. Ingarden — Husserl: Spór o istnienie świata, 
w: Fenomelologia R. /.. s. 127, 130. Jeszcze dalej posuniętą „neutralność” widzi w fenome
nologii Husserla J. N. M ohanty. Uznaje on mianowicie Husserla za jednego z nielicznych 
„preanalitycznych” filozofów, u którego są elementy nie tylko realizmu i idealizmu, ale także 
racjonalizmu i empiryzmu, pozytywizmu i pragmatyzmu, intuicjonizmu i intelektualizmu. 
Gdyby elementy te oddzielić i u w o ln ić  od  b łę d ó w  i s p rz e c z n o ś c i (!) teorii, z których 
pochodzą, byłyby one neutralne wobec tych przeciwstawnych teorii (Edmund Husserl's Theory 
o f  Meaning, The Hague 1964, s. 2).

76 Poza Ingardenem dostrzegają idealizm u Husserla; N. Hartm ann, T. Celms, H. J. Pos 
(por. H. Wagner, op. cit., s. 123, przyp. 14), R. Garaudy (Husserl a odpowiedzialność

człowieka, w: Perspektywy człowieka, Warszawa 1968, s. 31—32), I. Krzemicka (Filozofia 
Edmunda Husserla, „Ateneum”, 1939, nr 1, s. 125) i L. Kołakowski (Filozofia doświadczenia 
rozumiejącego, w: Filozofia i socjologia X X  wieku, Warszawa 1965, s. 287). Zdaniem R. Boehma 
(op. cit., s. 224— 225) wyraźne stwierdzenie względności rzeczywistości wobec świadomości 
zawarte jest w §§ 49, 50 i 55 Idei. Fenomelogia staje się, według niego, metafizyką 
już z chwilą utożsamienia bezwzględnego dania (przeżycia w świadomości) z bezwzględnym 
istnieniem (przeżycia), przy czym Boehm powołuje się na § 44 Idei (ibidem, s. 218—220). 
W § 46 okazuje się następnie, że istnieć bezwzględnie— to być bezwzględnie niepowątpiewal- 
nym (ibidem, s. 223). Por. także H. Farber, The Aims o f  Phenomenology. The M otives, 
M etliods, and Impact o f  Husserls Thought, New York 1966, s. 38, 41. S. Sarnowski 
uważa — jak się zdaje — sprawę idealizmu Husserla za otw artą; por. Fenomenologia i egzysten- 
cjalizm, w: Fenomenologia R. /., s. 468.

77 M in. E. P. Welch mniema, że Husserl zgadza się z tym, iż świat nie jest zależny 
od jaźni w swoim istnieniu i budowie. Rzeczy mogą wchodzić w stosunki z umysłem, 
nie ulegając zmianie (op. cit., s. 255). Jaźń nie tw o rz y  swoich przedmiotów (ibidem, 
s. 278), lecz je d o m n ie m y w a  (ibidem, s. 279).

7łł Por. Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale Phanomenologie 
(dalej: Krisis), Den Haag 1954, s. 49.

79 Ale nie wszystkie; por. np. Zur Phanomenologie der In tersubiektm tat (dalej: Zur 
Phanomenologie), Dritter Teil: 1925— 1935, Den Haag 1973, s. 289—290.

80 Wbrew zarzutom Ingardena Husserl podkreśla wyraźnie, że fenomenologia nigdy nie 
porzuca nastawienia zobojętniającego; por. Meditationen, s. 174— 175. Wyjaśnienia metodolo
giczne nie są „konstrukcją metafizyczną” , lecz jedynie czystym „uwyraźnieniem se n s u ”, 
w tym także sensu, jaki świat rzeczywisty ma d la  nas „przed wszelką filozofią” (ibidem, 
s. 177). Tak więc nie tylko stanowisko Ingardena, ale również Husserla, wykazuje podo
bieństwo do filozofii analitycznej. Por. G. Kiing, Nowe spojrzenie na rozwój filozoficzny  
Husserla, w: Fenomenologia R. /., s. 152.
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1. To jako przedmiot (do) p o m y ś l e n i a  świat jest tylko odpowiedni
kiem (domniemującej) jaźni, będącej zarazem niezbędną podstawą tegoż 
świata 81.

2. To źródeł t r eśc i  (orzeczników) świata, którą ma on tylko d la  pod
miotów dokonujących s ą d z e n i a  (orzekania), należy szukać w tych pod
miotach 82.

3. To u z n a ć  za istniejące mogę wyłącznie to, co jest przedmiotem 
(wytworem) mojej jaźni 83.

4. To d la  m n i e  świat istnieje jedynie o tyle, o ile jest dany w (od
powiednim) przeżyciu poznawczym 84. Dotyczy to także rozważanej wyżej 
wypowiedzi, w której także „skreślenie” świata w wyniku „skreślenia” świa
domości (przeżyć poznawczych) należy chyba rozumieć jako unicestwienie 
go d la  nas.

Trzeba także pamiętać, że Husserl stanowczo przeciwstawia się uznaniu 
jego tzw. idealizmu fenomenologicznego (transcendentalnego 8-s, „konstytutyw
nego”) za pogląd tożsamy z tzw. psychologicznym (subiektywnym) czy meta
fizycznym idealizmem George’a Berkeleya czy Davida Hume’a 86, a scep
tycyzm, irracjonalizm i mistycyzm ma wręcz za objawy upadku' filozofii 87.

Inna sprawa, że nawet uznanie świata za zbiorowisko urojeń nie niweczy 
zagadnień sposobu ich poznawania i odpowiednio (tym samym) istnienia,

sl Por. Formale und transzendentale Logik, Den Haag 1974, s. 243— 244; M editationen, 
s. 115. 117— 118.

82 Por. Formale und transzendentale Logik, s. 124; Meditationen, s. 173— 175. Także 
E. Fink podkreśla, że fenomenologia nie jest stanowiskiem, według którego byt świata 
jest „subiektywny” w znaczeniu subiektywności psychicznej i nie jest odrzuceniem istnienia 
rzeczy niezależnych od lu d z k ie j  wiedzy. Fenomenologii chodzi o „odkrycie ciągle inaczej 
zakrytego znaczenia bytu” (sic!); por. Die phanomenologische Philosophie Edmund Husserls 
in der gegenwartigen K ritik, „Kant-Studien”, t. 38:1933, z. 3— 4, s. 359— 360. Również 
E. P. Welch odczytuje idealizm Husserla tylko w odniesieniu do zagadnienia treści (znacze
nia). To właśnie znaczenie, a nie rzeczywistość, jest nadawane przez jaźń w drodze domnie
mania (op. cit., s. 251). Por. także T. Seebohm, Die Bedingungen der M óglichkeit der 
Transzendentalphilosophie. Edmund Husserls transzendental-phanomenologischer Ansatz, dargestellt 
in Anschluss an seine Kant-Kritik, Bonn 1962, s. 162; T. Kern, Husserl und Kant. Eine 
Untersuchung iiber Husserls Verhaltnis zu Kant und zum Neokantianismus, Den Haag 1964, 
s. 298; R. Sokołowski, Husserlian Meditations. How Words Present Things, Evanston 1974, 
s. 137; E. Levinas, En decom rant l ’existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1949, s. 22.

83 Por. Formale und transzendentale Logik, s. 248—249; Meditationen, s. 116.
84 Por. Logische Untersuchungen, t. II/2, s. 200; Formale und transzendentale Logik, 

s. 241; Zur Phdnomenologie. Zweiter Teil: 1921— 1928, Den Haag 1973, s. 341.
*5 Husserl uważa fenomenologię za pierwszą ściśle naukową teorię idealizmu transcenden

talnego. Por. Erste Philosophie ( 1923— 1924). Zweiter Teil: Theorie der phanomenalen Reduktion, 
Den Haag 1959, s. 181.

86 Por. Logische Untersuchungen, t. I, s. 107; Formale und transzendentale Logik, s. 
178; Krisis, s. 69; Briefe, s. 73, 80, 82; Zur Phdnomenologie, cz. III, s. 20.

87 Por. Krisis. s. 4.



Spór między Ingardenem  a Husserlem 205

a tylko te zagadnienia obchodzą Husserla88. Ostatecznie bowiem nie jest 
istotne, jak naprawdę istnieje świat (to mają być sprawy nieistotne dla 
„prawdziwego” myśliciela)89, lecz jak to się dzieje, jak jest możliwe, jakie 
jest ź r ó d ł o  tego90, że jest u j m o w a n y  (poznawany) jako tak-a-tak istnie
jący91. Zbieżność z podejściem Immanuela Kanta narzuca się sam a92.

U Husserla mamy więc do czynienia nie tyle z rozwiązaniem zagad
nienia wzajemnego stosunku jaźni i świata (przedmiotów pozajaźniowych)9*,

88 Formale und transzendentale Logik, s. 174— 175.
89 Por. Nachwort zu meinen ,,/deen zu einer reinen Phdnomenologie", „Jahrbuch fur 

Philosophie und phanomenologische Forschung” , R. 11:1930, s. 562; por. także E. P. Welch, 
op. cit., s. 255.

90 Por. E. Fink, op. cit., s. 95.
91 Por. Meditationen, s. 117— 118. Nie mogę zgodzić się z H. Wagnerem (op. cit., 

„Phislosophische Rundschau”, t. 1:1953— 1954, z. 1, s. 18— 19), który twierdzi, że realizm 
zdroworozsądkowy i Husserlowski głoszą to  samo, tj. niewątpliwe istnienie świata, Husserl 
zaś stara się p o n a d to  pokazać podstawy (źródła) tego przekonania. Husserl ogranicza się, 
moim zdaniem, ty lk o  do tego ostatniego, a wobec pierwszej sprawy w ogóle nie zajmuje 
stanowiska (porzucając pierwotne nastawienie).

92 Por. Logische Untersuchungen, t. I I /l, s. 381; Por. też S. Sarnowski, op. cit., ś. 463.
93 E. Laszło jest przekonany o możliwości wykazania, że cały spór między idealizmem 

(używa tu określenia .sceptycyzm’) i realizmem jest sporem pozornym, jeśli uzna się języki 
, idealisty i realisty, z których każdy odwołuje się przecież do doświadczeniu (op. cit., s. 4) 
za dwa n ie z a le ż n e  języki składniowe, a za język przedmiotowy przyjmie się język potoczny 
(ibidem, s. 49). Wtedy rzeczywiście, gdyby się okazało, że języki te „przystają” do siebie, 
to odpowiednie, a przeciwstawione sobie dotąd określenia (np. ,przeżycie’ — .rzecz’ ; ibidem. 
s. 29) przestałyby odnosić się do odrębnych przedmiotów. Znaczenie wyrażeń — ich użycie 
wewnątrz danego języka (ibidem, s. 9), działanie w danym zbiorze zdań (ibidem, s. 51—52, 
196) — w ostatecznych twierdzeniach obu ujęć byłoby tożsame (ibidem, s. 25). Niestety, jak 
dotąd oba języki (idealisty i realisty) były mieszane (ibidem, s. 9), a to  utrudnia ich 
zestawienie i prowadzi do rzeczywistych sprzeczności. Szczególnie groźne jest tu s p r o w a 
d z a n ie  opisu (świata) rzeczy, do opisu (świata) przeżyć (redukcjonizm epistemiczny) lub 
odwrotnie (redukcjonizm fizykalny; por. ibidem, s. 14; por. też F. P. Ramsey, The Foundations 
o f  M athematics and Other Logical Essays, London 1954, s. 115— 116). A to ma plaśnie 
miejsce u Husserla. Idee i Rozmyślania wychodzą ze sceptycznych założeń (sceptycyzm meto
dologiczny) i prowadzą do redukcjonistycznych wniosków (redukcjonizm epistemologiczny; 
E. Laszlo, op. cit., s. 29). Skutek jest taki, że Husserl mówi np. o jaźni jednocześnie 
w języku idealisty i realisty i przez to naraża się na zarzut błędnego koła (ibidem, 
s. 105— 107). Z tych samych powodów np. zagadnienie intersubiektywności nie może być 
poprawnie postawione przez czystego realistę i czystego idealistę (sceptyka). Następstwem 
czystego sceptycyzmu jest solipsyzm (epistemologiczny): przekonanie, że nic zewnętrznego 
nie może być w sposób niewątpliwy wywiedzione z doświadczenia, jakie mamy (ibidem, 
s. 95). W realizmie z kolei nie ma miejsca na zagadnienie intersubiektywności, gdyż nie 
ma w nim w ogóle czegoś takiego, jak podmiotowość (ibidem, s. 222). Dlatego też tak 
ważne jest, by prowadzić o s o b n o  b a d a n ia  w obrębie każdego z języków (ibidem, s. 23). 
Nasuwają się tu jednak dwie trudności. Po pierwsze, trzeba najpierw rzeczywiście wykazać 
równoległość idealizmu (sceptycyzmu) i realizmu. To, co ma w tej sprawie do powiedzenia
E. Laszlo (por. zwłaszcza ibidem, s. 215—217), jest niezadowalające. Być może jednak 
w końcu dałoby się pokazać, że istotnie oba języki — idealistyczny i realistyczny — nadają
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ile z jego „zawieszeniem” 94, ze skupieniem się na badaniu przebiegu pozna
nia świata, tj. w y t w a r z a n i a  sobie jego o b r a z u 95. Właśnie urzeczywistnieniu 
tego zamierzenia ma służyć tak gorąco i uporczywie zalecane przeprowadze
nie badań w tzw. nastawieniu zobojętniającym. Można powiedzieć, że 
Husserla zajmuje pytanie, jak dalece możliwe jest odtworzenie (obrazu) 
świata, gdy się wyjdzie od przeżyć poznawczych, w których on „powstaje’'. 
Chodzi mu o uchwycenie w poznaniu tego wszystkiego, co jest podmiotowe. 
Stosunkiem tego obrazu do „zewnętrznego” świata Husserl się nie zajmuje 
po prostu dlatego, że jego zdaniem niemożliwością jest ich zestawienie, 
porównanie ze sobą.

Husserl z naciskiem podkreśla, że sam przedmiot, a nie jakiś pośrednik, 
jest dany w spostrzeżeniu1)6 i że jest to przedmiot zewnętrzny względem 
spostrzeżenia (i spostrzegającej jaźni). O tej zewnętrzności przekonujemy się 
jednak nie w drodze z o b a c z e n i a ,  że tak właśnie jest, ale dzięki poczuciu 
towarzyszącemu spełnieniu spostrzeżenia .poczuciu, które sprzęgnięte jest 
z tym spostrzeżeniem97.

Osobna sprawa to zagadnienie, co składa się na ów obraz świata. 
Jest to treś ć  — przypisywana światu w przeżyciach poznawczych, a więc 
prawdopodobnie treść p o j ę c i a  ,świata’, czyli to wszystko, co może być 
(i jest) o nim orzekane. Stopniowo jednak pod zajmującą go „treść” 
świata Husserl zaczyna podstawiać tylko „znaczenie”, „doniosłość” świata

się do wyjaśnienia zasad działania języka potocznego (por. też J. L. Austin, A Plea fo r  
Excuses, „The Proceedings of the Aristotelian Society” , t. 67:1956— 1957, -s. 8). Wówczas 
wybór byłby dow olny— w przypadku, gdyby rozpatrywane języki były jednoznacznie przy
porządkowane — łub zależny, np. od tego, który z języków wyjaśniałby większą część języka 
potocznego przy tej samej liczbie założeń. Po drugie jednak, podać trzeba w wątpliwość 
słuszność przyznania przywileju bycia językiem przedmiotowym językowi potocznemu właśnie 
jako językowi, w którym nawarstwiają się na siebie wiedza i przesądy, często już nieuświa- 
damiana przeszłość i najnowsze zdobycze naukowe.

94 Fenomenologia, według E. Finka, nie jest ontyczną (lub transcendentalno-aprioryczną) 
subiektywizacją świata ani relatywizacją świata względem podmiotu światowego. Jest ona ponad 
przeciwstawieniem empiryczność — transcendentalność. Nie chodzi jej o wewnątrzświatowe 
pierwszeństwo podmiotu (światowego). Idealizm konstytutywny nie jest subiektywizmem (op. cit., 
s. 377). Dlaczego jednak to ma — jak chce E. Fink — dowodzić tego, że fenomenologia 
„zwraca się przeciwko subiektywnemu idealizmowi z całkiem innych powodów niż neokantyzm” 
(ibidem, s. 376) — trudno dociec.

95 Por. Formale und transzendentale Logik, s. 294—295; Meditationen, s. 178— 179; 
Erste Philosophie, cz. II, s. 276. W Biemel uznał za podstawowe hasła Husserla: a) odrzuce
nie wyników badań naukowych, b) zbudowanie filozofii wykraczającej poza naukę, c) po
szukiwanie prawdy koniecznej, d) zawieszenie przeświadczenia o istnieniu świata (por. W. Biemel, 
Die entscheidenden Phasen der Entfaltung von Husserls Philosophie, „Zeitschrift fur philosophische 
Forschung”, t. XIII:1959, nr 2, s. 187—213).

96 Por. Formale und transzendentale Logik, s. 283—284.
97 Ibidem, s. 239—240.
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dla człowieka, dla życia ludzkiego, a więc właśnie to, o co według niektórych 
„prawdziwa” nauka troszczyć się nie powinna98.

O świecie n ie  w i e m y  nic więcej ponad to, że jest odpowiednikiem  
przeżyć poznawczych. To przekonanie Husserla jest także ukłonem w stronę 
K an ta" .

Wygląda więc na to, że nie ma dostatecznych podstaw do przypisywa
nia — jak to czynił Ingardem — idealizmu Husserlowi *00, ale to nie uprawo
mocnia jeszcze rozwiązań Husserla. Gdyby Husserl stał na stanowisku ideali
stycznym, to byłoby to stanowisko nie do utrzymania. Nieidealistyczność 
poglądów Husserla nie pociąga za sobą ich słuszności, a tylko dowodzi, 
że spór Ingardena z Husserlem był sporem pozornym —  nie spełniał bo
wiem już pierwszego warunku r z e t e l n e g o  sporu: spierające się strony nie 
wiedziały dobrze, o co w nim chodzi.

§ 5
Wskazana wyżej p o z o r n o ś ć  sporu z Husserlem świadczy dodatkowo 

jeszcze — choć pośrednio — jak daleko Ingarden odszedł od poglądów swego

yx Por. Krisis, s. 5, 10.
Według L. Landgrebego. Husserls Abschied vom Cartesianismus, „Philosophische 

Rundschau”, t. 9:1962, s. 299, podobieństwo do I. K anta tkwi w tym, że Husserl pokazuje, 
iż to, co nazywamy „światem", jest tylko interpretacją czegoś doświadczanego, o czym 
„w sobie" nie można nic więcej powiedzieć poza tym, że jest odpowiednikiem (doświadczającej) 
jaźni. Nawiasem mówiąc, związki Husserla z I. Kantem podkreślał już P. N atorp, Zur 
Frage der logischen Methode, „Kant-Studien”, t. 6:1901, s. 270—283. F. Kreis, Phanomenologie 
und Kritizismus, Tiibingen 1930, s. 70 i R. Zocher, Husserls Phanomenologie und Schuppes 
Logik: Ein Beitrag zur Kritik des intuitionistischen Ontologismus in der Immanenzidee, 
Miinchen 1932, s. 80, wymieniają zaś m.in. następujące zbieżności: 1) nakaz porzucenia 
nastawienia pierwotnego, 2) wynikające stąd uznanie za podmiot poznania czystej (nierzeczy
wistej) jaźni. 3) przyjęcie, że przedmioty brane jako przedmioty wiedzy są wytworami owej 
czystej jaźni. Ostatecznie więc nastawienie zobojętniające umożliwia ustalenie nierzeczywistych 
(bo tkwiących w czystej jaźni) założeń tego. co rzeczywiste (w nastawieniu pierwotnym). 
Zupełnie nie przekonuje to, co ma do powiedzenia w związku z tym E. Fink, kiedy zaprzecza 
wskazanym pokrewieństwom (por. op. cit.. zwłaszcza s. 326 i n.).

1011 J. Szewczyk, chociaż przyznaje, że czasem Husserl mieszał, czy wprost utożsamiał, 
wiedzę o świecie ze światem (por. op. eit., s. 198), to jednak z naciskiem dodaje, iż 
„zachodzi [...] obawa [...], że próby [Ingardena] zredukowania transcendentalnego idealizmu 
do tradycyjnego idealizmu są dokonywaniem pewnego gwałtu [na Husserlowskich poglądach]. 
Cała walka z rzekomym »idealizmem« Husserla byłaby walką z fikcyjnym — w ostatecznym 
rozrachunku — przeciwnikiem” (ibidem , s. 193, przyp. 17, także s. 198). I jeszcze: „Ingarde- 
nowska krytyka Husserla zdawałaby się opierać na zasadniczym niporozumieniu” (ibidem , 
s. 198: por. też s. 193. przyp. 17). ..W najgorszym [...] razie [...] nie metoda — jak to 
stara się przedstawić R. Ingarden — lecz [...] roztargnienie językowe [Husserla] prowadziło go 
do formułowania błędnych, a na pewno już rodzących poważne nieporozumienia wyników” 
(ibidem , s. 199).
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nauczyciela101. N ie bez pewnej słuszności jest jednak powszechne (także 
w Polsce) mniemanie, iż Ingarden jest najwybitniejszym przedstawicielem 
pohusserlowskiej fenomenologii. Obecność pierwiastaka fenomenologicznego 
w spuściźnie Ingardena jest niezaprzeczalna. Trzeba bowiem pamiętać, że 
nawet wiele z tego, co Ingarden ganił u Husserla, tkwiło implicite w jego 
własnym światopoglądzie102.

Należy tu np. żądanie bezwzględności poznania (w filozofii)103 — choć 
u Ingardena przybiera ono w istocie postać wymagania m o ż l i w i e  n a j 
w i ę k s z e j  doskonałości badań104. Należy także m.in. hasło badań bezzało- 
żeniowych — z tym, że Ingarden zdaje się je rozumieć raczej jako wymóg 
unikania założeń u k r y t y c h 105.

Fenomenologiczność daje o sobie znać również w języku wypowiedzi Ingar
dena106. Uderza więc znana z pisma Husserla niejednolitość słownictwa107. 
Wiele jest pojęć niejasnych108 i zbędnych dziwolągów j ę z y k o w y c h 109. Nie-

101 Jakże wstrząsająco brzmi wobec tego wyznanie Ingardena: „W ierzę , że program 
fenomenologii jako eidetycznej nauki o świadomości jest możliwy. Jest to bardzo trudne 
do zrealizowania, mimo to jednak ro z u m ie m  operację, która prowadzi mnie do wyanali- 
zowania, zobaczenia i do dokładnegp określenia zależności między odkrytymi momentami. 
W to g o tó w  je s te m  u w ie rz y ć , m o g ę  z ro z u m ie ć , że jest to rozsądna praca, choć 
bardzo trudna i związana z dużym niebezpieczeństwem” {W stęp, s. 154, wszystkie podkreślenia 
moje — J. J.-). Pouczające jest porównanie zestawionych wyżej zarzutów Ingardena z oceną 
Husserla, dokonaną przez zdeklarowanych przeciwników fenomenologii. Por. w tej sprawie 
J. J. Jadacki, Współcześni badacze radzieccy o Edmundzie Husserlu, „Studia Filozoficzne”, 
1979, nr 7, s. 141— 149.

102 Bywało jednak czasem i tak, że własne poglądy przypisywał (bezpodstawnie) Husserlowi 
(por. np. Z  badań, s. 624). Tak np. fenomenologię ujmuje Ingarden jako naukę o możliwościach, 
zajmującą się badaniem (opisywaniem) jestestw tak, jak gdyby b y ły  one takie, na jakie 
wyglądają (ibidem, s. 585—586).

10-1 Por. N . Łubnicki, op. cit., s. 96.
104 U podstaw, s. 397.
105 Studia z estetyki, t. III, s. 5—6.
io<5 J. Szewczyk, op. cit., s. 181, zwraca uwagę na to, że początkowo Ingarden „bardzo 

wiernie [posługiwał się] aparatem pojęciowym mistrza”.
107 Por. Spór, - 1. I, s. 215— 216; Studia z estetyki, t. I, s. 63, 103 i t. III, s. 307. 

Trzeba oczywiście zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno u Ingardena, jak i u Husserla 
c z ę śc io w o  mamy tu do czynienia nie z wieloznacznością, ale ze zmianą słownictwa w miarę 
rozwoju poglądów.

los Por. Z  badań, s. 508; U podstaw, s. 288; Z  teorii języka , s. 64.
109 Por. Z  badań, s. 482, 606. Dlatego nie mogę zgodzić się z W. Tatarkiewiczem, 

który uważa, że Ingarden „nie potrzebuje interpretacji; to, co pisał, jest w zasadzie jedno
znaczne” (op. cit., s. 55), ani z T. Czeżowskim, który uznaje język Ingardena za jasny
i potoczysty (Roman Ingarden, Spór o istnienie świata, „Ruch Filozoficzny” , t. 17:1948 
— 1950, nr 1— 3, s. 10). Chyba że przycisk położy się w pierwszym przypadku na zwrocie 
,w zasadzie’, a w drugim na słowie .potoczysty’. Ingarden przy tym wykorzystuje tę niejasność 
do obrony niektórych swoich skądinąd wątpliwych przekonań. Por. w tej sprawie ostrzeżenia 
N . Łubnickiego, op. cit., s. 101.
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jasność, ciemność języka potęgowana jest jeszcze przez rozwlekłość wykładu, 
którą Ingarden wytyka sam Husserlowi, a której jednym z objawów są 
u niego (jak u Husserla) częste powtórzenia (pleonazmy) no. Za pierwiastek 
fenomenologiczny można również uznać skłonność do nadużywania opisów  
przenośnych tam, gdzie oczekiwalibyśmy raczej ',ścisłego opisu” 111, oraz 
skłonność do psychologizowania i hipostazowania tzw. w ytw orów 112. Skoro 
jest coś takiego, jak dowód — rozumuje np. Ingarden — więc też istnieje 
swoista czynność, mianowicie: d o w o d z e n i e 11-1. Istnienie poza zdaniami 
bezwarunkowymi (w szczególności — stwierdzającymi istnienie) także zdań 
warunkowych wystarcza Ingardenowi do tego, by przyjąć istnienie swoistego 
nastawienia — odpowiednio: uchwytającego bądź zobojętniającego114.

§ 6
N a szczęście twierdzenia Ingardenowskie o wiele bardziej niż wypowiedzi 

Husserla poddają się depsychologizacji i odhipostazowaniu. Zabiegi te pozwa
lają łatwiej dostrzec, że w poglądach Ingardena coraz bardziej11? wypływał 
na powierzchnię116 nurt, który trzeba określić jako ‘analityczny’117. Po

110 Por. U podstaw , s. 351, 437, 439; Z  teorii język a , s. 19, 97.
>ii Takim przenośnym (i wieloznacznym) wyrażeniem jest np. .roszczenie sobie przez 

sąd prawa do prawdziwości’ (por. J. Pelc, Zdanie a sąd w dziele literackim. Wartość 
logiczna i charakter asertywny quasi-sądu, „Estetyka”, t. 3; 1962, s. 134). Por. także np. opis 
czasowości (Spór, t. I, s. 233 i n.), świadomości i samowiedzy (ibidem, t. II, s. 505—507).

i ' 2 Hipostazowanie to — zwłaszcza w odniesieniu do dziedziny przeżyć — sprawia, że do 
Ingardena można zastosować jego własne słowa o F. Brentanie: „Przyjmuje [on] niesłychanie 
skomplikowaną budowę każdego zjawiska psychicznego” . „W zestawieniu [...] z faktami danymi 
w doświadczeniu — koncepcja [jego] wydaje się raczej fikcją naukową” (Z  badań, s. 236—237). 
Chodzi tu o ,hipostazowanie’ jako „domniemanie o istnieniu takich a takich przedmiotów 
wobec tego, że słowa to i to znaczą" (zob. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, 
logiki formalnej i m etodologii nauk <dalej: Elementy>, Wrocław 1961. s. 69). Uderzająca 
jest u Ingardena rzadkość wzmianek o hippstazowaniu: pojawiają się jedynie w U podstaw, 
s. 475 i Z  teorii języka , s. 417.

11 '  Por. Z  badań, s. 334.
u 4 Ibidem, s. 361.
ii? Taką depsychologizację i odhipostazowanie uprzednio „przełożonych” najważniejszych 

twierdzeń filozoficznych Husserla starałem się przeprowadzić w pracy Próba odczarowania 
Edmunda Husserla, „O dra”, 1979, nr 9, s. 47—54. Por. również mój Tractatus contra 
phenomenologiam, „Studia Filozoficzne”, 1980, nr 3, s. 16—25.

116 Dobrym przykładem jest tu Spór o istnienie świata, w którym z nurtem tym współ-
występują pierwiastki fenomenologiczne. Bierze się to prawdopodobnie stąd, że w tok dociekań 
zostały włączone stare prace. Por. np. ustępy dotyczące przyczyny, formy, całości, ma
terii itp.

i ' 7 Z tego powodu skłonny jestem zaprzeczyć temu, że Ingarden był jednym z naj
wybitniejszych •przedstawicieli fenomenologii. Oczywiście nie mam zamiaru odmawiać tu wartości 
dorobkowi Ingardena. Przeciwnie, uważam go za jednego z najwybitniejszych polskich
współczesnych myślicieli; myślicieli — bo nie: koryfeuszy fenomenologii. Za niewątpliwe osiąg-
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depsychologizacji i odhipostazowaniu poglądy Ingardena można uznać za 
swoistą f i l o z o f i ę  j ę z y k a  p o t o c z n e g o 118. Wszak ontologia, wstęp do 
niesprzecznej wszechnauki119, może sobie rościć prawo do tzw. ścisłej ogól
ności tylko wówczas, gdy ograniczy się do wyszukiwania możliwości ję
zykow ych120. A te ostatnie właśnie filozofowie, analityczni mają za probierze 
prawdziwości twierdzeń filozoficznych121. Zwykle też rozstrzygające o tym, 
czy A jest B, jest dla Ingardena to, czy m o ż n a  p o w i e d z i e ć  o A, 
że jest 5 122. Nawet samo hasło poprzedzania rozstrzygnięć metafizycznych 
rozważaniami ontologicznymi znajduje swój odpowiednik w pracach anali
tyków 1 23. < ' 

Ingardenowska ontologia ma więc tym samym wiele wspólnego z ujaw
nianiem utrwalonych sposobów użycia słów, postulowanym przez filozofię

nięcia Ingardena uważam np. samodzielne rozróżnienie „dwu wartw” języka: brzmieniowej 
(=  syntaktyka) i znaczeniowej (=  semantyka) i odróżnienie języka jako słownika z prawidłami 
(regułami) od języka jako układu tworów językowych (zob. np. Studia z estetyki, t. II, 
s. 433) — by ograniczyć się do jego dociekań nad językiem. W sprawie przydatności 
niektórych rozróżnień pojęciowych Ingardena do analiz estetycznych por. moją pracę O po
glądach Romana Ingardena na dzieło muzyczne, „Zeszyty Naukowe PWSM w G dańsku”, t 
14:1975, s. 5— 30. Por. też ocenę W. Hamricka, Ingarden and Artistic Creativity, „Dialectics 
and Humanism” , R. 2:1975, nr 4, s. 48 oraz K. M. Dolgova, Fenomenologia literatury 
Romana Ingardena, w: Fenomenologia R .I .,  s. 370. N. Łubnicki zamiast o nurcie fenomeno
logicznym i analitycznym mówi ostrożniej o nastawieniu (odpowiednio) metodycznym i krytycz
nym, przy czym za główny objaw tego ostatniego nastawienia — predylekcji drobiazgowo- 
-analitycznej (op. cit., s. 111) — ma uchylenie się od przedwczesnych rozstrzygnięć (ibidem, 
s. 108— 109).

lis  Znamienne, że R. Sokołowski nawet fenomenologii Husserla nie waha się nazwać 
,próbą wyłożenia zasad działania zdrowego rozsądku’ (op. cit., s. 204).

H9 Por. Spór, t. II, s. 280.
i20 Por. M. Przełęcki, O świecie rzeczywistym  i światach możliwych, „Studia Filozoficzne”,

1974, nr 7, s. 49. M ożna chyba postawić taki znak równości, skoro ścisłej ogólności 
nie towarzyszy, jak się okazuje, niepowątpiewalność (por. U podstaw , s. 330). O tyle,
o ile język potoczny opisuje rzeczywistość, jest też ontologia opisywaniem świata: tyle że 
połączonym z u d a w a n ie m , że się tego nie robi, a tylko rozważa c z y s te  możliwości 
(por. Spór, t. II, s. 268, 407, 472). Zdaje sobie sprawę z tego W. Stróżewski, choć taką 
wykładnię odrzuca (op. cit., s. 223).

i-i Por. M. Hempoliński, B rytyjska filozofia analityczna, Warszawa 1974, s. 22.
122 por. Wstęp, s. 240 i n.
123 Por. tutaj np. wypowiedzi G. E. M oore’a, Z  głównych zagadnień filozofii. Warszawa

1967, s. 57. Nieprzypadkowo także G. Ryle pisał o pracy Ingardena O pytaniach esencjonal- 
nych: „Nawet jeśli [...] opanowują nas wątpliwości w obliczu [...] hierarchii [dziedziny, 

którą wypełniają] Wesen, ,!4 esoiheit, Idee, Natur, Eidos, Wesen, Gesetz, Morphe itp. i wy
czuwamy niebezpieczeństwo w poglądzie przyjmującym szczególną intuicję dla przedmiotów 
«idealnych» czy «apriorycznych», to powinniśmy prześledzić z największą uwagą badania tej 
«bezzałożeniowej filozofii» w trudnym świecie pierwszych zasad” (Essenziale Fragen: Ein 
Beitrag zum Problem des Wesens. Von Roman Ingarden, ,,M ind” , t. 36:1927, nr 143, s. 370).
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lingwistyczną 124. Odpowiednikiem niechęci myślicieli tego kierunku do szyb
kiego osiągania najwyższych zamierzeń filozofii125 jest często nowtarzane 
przez Ingardena ostrzeżenie przed przedwczesnymi rozstrzygnięciamii26. Swój 
odpowiednik w filozofii analitycznej ma także tzw. uzmiennianie127, na które 
zresztą powołuje się nie tylko Ingarden, lecz i Husserl. Poza tym tzw. 
rozbiór zawartości p ojęć1 2» jest po prostu rozbiorem odpowiedniego języka, 
skoro ani nie wzbogaca wiedzy doświadczeniowej, ani nie stwierdza niczego
o prawdziwej istocie pewnych jestestw 129. I rzeczywiście, zawartość czystego 
pojęcia A to po prostu zbiór orzeczników (Bv  B2, Bi ...), które można 
„odczytywać” ze zdań w rodzaju ,A jest B x\  A  jest B 2' i td.130 N ie ina
czej należy rozumieć Ingardenowskiej próby odtworzenia tzw. doświadczenia 
przednaukowego 131. Zbadać trzeba, według Ingardena, wszystko to, co jest 
z tym doświadczeniem niezgodne: a sprawdzianem jest tu znowu język 
potoczny132.

Niestety wiele poglądów staje się w ten posób werbalizmem 133, „poję

124 Sam Ingarden powiada, że ontologia dostarcza naukom apriorycznym ,.podstawy 
w formie wyjaśnienia pojęć pierwotnych i wykazania prawdziwości aksjomatów” (C zy zadaniem  

filozofii jes t synteza nauk szczegółowych?, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 13:1936, z. 2, s. 205), 
choć oczywiście „wyjaśnić pojęć podstawowych nie moż;na bez odwołania się do bezpośred
niego poznania przedmiotów tych pojęć” (Uwagi do „Krótkiej rozprawy..." , „Przegląd Filo
zoficzny”, R. 26:1923, z. 1—2, s. 102). Por. M. Hempoliński, Problemy percepcji. Teoria 
danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej, Warszawa 1969,' s. 99— 100.

!2S Por. M. Hempoliński, op. cit., s. 52, a zwłaszcza s. 159.
i2<> Por. Studia z  estetyki, t. II, s. 79, 115, 254; Z  badań, s. 621; Studia z  estetyki, 

t. III, s. 295; U podstaw, s. 55 , 207, 420, 478; Z  teorii języka , s. 242, 293, 483, 507; 
Wstęp, s. 165; Bemerkungen, s. 180.

127 Por. M. Hempoliński: „Metoda filozoficzna [według filozofów analitycznych] polega 
[...] na wyobrażeniu sobie, w jaki sposób aktualnie stosowane pojęcia mogłyby się zmienić, 
gdyby okoliczności towarzyszące użyciu tych pojęć były inne, niż są zazwyczaj” (Brytyjska  
filozofia  analityczna, s. 36).

128 p rZy tym wyróżnienie w zawartości czystych pojęć składników zmiennych i stałych 
można odczytać jako pogłos (lub odpowiednik) rozróżnienia zmiennych i stałych w funkcjach 
nazwowych (por. T. Czeżowski, op. cit., s. 10). Takiemu odczytaniu sprzeciwia się — ńie 
uzasadniając jednak bliżej swego sprzeciwu — A. B. Stępień, Koncepcja R. Ingardena, w: O me
todzie teorii poznania. Rozważania wstępne. Lublin 1966, s. 47, przyp. 7.

>29 Por. U podstaw , s. 334.
130 Por. Spór, t. I, s. 290.
!3i Ibidem, s. 214.
132 Por. U podstaw, s. 410. Ingarden co prawda zawiesza naukowe i p rz e d n a u k o w e  

przeświadczenie, ale — w toku badań — stopniowo przyjmuje je ponownie (por. U podstaw, 
s. 469). Dzieli on z fenomenologami i z przedatawicielami filozofii analitycznej to przeświad
czenie, że można podać opis rzeczywistości bez żadnych naukowych „uprzedzeń” . To 
ułatwia odwołanie się do języka potocznego, w którym takich uprzedzeń ma nie być. Czyż 
jednak nie jest raczej tylko tak, że p rz e c ię tn y  użytkownik języka po prostu nie wie, że coś 
(i co) zakłada, posługując się swoim językiem? Por. B. Russell, op. cit., s. 233. Poza tym, ktoś 
uznaje warunek historyzmu, będzie bardzo ostrożny wobec odwoływania się do tzw. oczywistości
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ciową mitologią” 134, będącą skutkiem zapatrzenia się w język potoczny13?, 
i to poprzez struktury tradycyjnej gramatyki136, która przecież sama jest od
biciem określonego (głównie jeszcze grecko-łacińskiego) poglądu na świat'37.

I tak:
1. Źródło „zaludnienia” świata dziedzinami jestestw czystych i przedmio

tów tylko domniemanych tkwi w błędnym mniemaniu, że każdemu wyra
żeniu, a więc i każdej nazwie, odpowiada j e d n o  (i tylko jedno) je
stestwo pozajęzykowe 138, a mianowicie: pustej — przedmiot tylko domniemany, 
niepustej, jeśli jest rzetelna i jednostkowa — jednostka, jeśli jest rzetelna

języka potocznego, tzw. zdrowego rozsądku itp. N a in n y m  zdrowym rozsądku (XIX-wiecz- 
nym!) wspiera się np. A. Dowgird, a ńa innym (XX-wiecznym!) Ingarden i jemu współcześni. 
Ta ostożność obowiązuje wobec wszelkich stanowisk, które rozjemcą sporów filozoficznych 
czynią język potoczny, w tym zwłaszcza wobec pewnych stanowisk zajmowanych w obrębie 
filozofii analitycznej. „Zakłada się tu — pisze W. Marciszewski — że język wyraża czy odzwier
ciedla jakieś widzenie świata, a więc analizując język, docieramy do owego obrazu rzeczywi
stości; jeśli język poddany przez nas analizie jest trafnym odzwierciedleniem rz«;zywrstości, 
to  trop ten istotnie prowadzi do tego, co nazywamy prawdą. Skąd jednak to  założenie
o nieomylności języka potocznego?” (Gilbert Ryle i filozofia  umysłu, w: G. Ryle, Czym  jes t 
umysł?, Warszawa 1970, s. 19).

133 Przez ,werbalizm’ rozumiem tu — za T. Kotarbińskim — „sądzenie niesłuszne o rze
czach wedle słów” (Elementy, s. 67).

i ’4 N. Łubnicki, op. cit., s. 104, jako przykład takiej „mitologii pojęciowej” daje po
jęcie .bytu absolutnie pierwotnego będącego causa sui'.

>35 Jest tak, choć Ingarden dobrze wiedział, że myślicielom niemieckim zarzucano, iż 
„tworząc przez zestawienia wyrazów najdziwaczniejsze rzeczowniki skłonni są sądzić, że odpo
wiada im coś istniejącego” (Z  teorii język a , s. 62).

136 Że tak właśnie jest, świadczą Ingardenowskie poglądy na język (por. J. J. Jadacki,
O poglądach Romana Ingardena na ję zyk , passim). Tu zauważmy tylko, iż Ingarden opowiada 

się (pośrednio) za skrzyżowaniem podziału nazw na jednostkowe i ogólne (puste mogą mieć 
różne „intencje”) z podziałem na indywidualne (jednostkowe: .Brutus' — ogólne: nazwy czy
stych przedmiotów) i generalne (odpowiednio: deskrypcje — np. .człowiek w ogóle’); por. 
U podstaw, s. 300— 302. Nawiasem mówiąc, u Ingardena jest pewien odpowiednik Quine’ow- 
skich prób usunięcia jednostkowych nazw indywidualnych przez przekształcenie ich w deskrypcje 
(U  tym , co istnieje, w: Z  punktu widzenia logiki. Warszawa 1969, s. 17— 19); por. u Ingardena 
odpowiedniość: .trójkąt’ — ,trójkątność’ (czysta jakość).

137 Sam Ingarden przyznaje, że p u n k te m  wyjścia analiz fenomenologicznych są pojęcia 
języka potocznego dające możność zwrócenia uwagi na pewną dziedzinę bytową. Ale na tym 
umożliwieniu bezpośredniego „zetknięcia się” z odpowiednimi przemiotami ich użyteczność 
ma się kończyć. Por. Z  badań, s. 306.

138 Mniemanie to  dzieli Ingarden z Husserlem, który każdej formie gramatycznej przy
porządkował odrębny odpowiednik przemiotowy (por. Logische Untersuchungen, t. I I /1, s. 
172— 173). Por. również T. Reid, Rozważania o władzach poznawczych człowieka, Warszawa
1975, s. 391 i B. Russell, Deskrypcje, w: Logika i ję zyk . Warszawa 1967, s. 279—281. 
Także T. Kotarbiński podkreśla, że to, iż się o czymś mówi, „to jeszcze nie racja, by 
uznać [tego czegoś] istnienie” . Wszak „Mówić o A/-ie” to tyle, co „wypowiadać ze zrozu
mieniem nazwę ,M ' w charakterze podmiotu zdania” (Elementy, s. 120— 121).
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i ogólna —  czyste pojęcie, jeśli jest oderwana i jednostkowa — czysty przed
miot, jeśli zaś jest oderwana i ogólna —  czysta jakość.

2. Przyjęcie istnienia swoistych zespołów własności (tzw. jądra, istoty itp.) 
bierze się z potrzeby znalezienia przedmiotowych odpowiedników dla swoistych 
składników zdań o szczególnej budowie (por.: podmiot własności — ‘to 
c o ś  jest czerwone’ 139, jądro— ‘to coś jest to n a j w i ę k s z a  k u l a  ś w i a t a ’; 
niby-jądro — ‘to coś jest k u l ą ’; własność —  ‘kula jest c z e r w o n a ’ 140; por. 
również: jądro — ‘to jest k w a d r a t ’; niby-jądro —  ‘to jest p r o s t o k ą t ’) 141.

3. istnieje też odpowiedniość między wyróżnionymi przez Ingardena od
mianami pytań (zagadnień) a rodzajami (zespołów) współczynników: nazwa
niu (‘Co to jest?’) 142 odpowiada jądro143, wskazaniu zakresu (‘Co jest 
x-em?’) 144 — rdzeń; wyłuszczeniu znaczenia (‘Co to jest x?’) —  istota145, 
a określeniu (‘Jaki jest xT )  —  sw oistość146.

4. Tzw. współczynniki bytowe przedmiotów zdają się być wynikiem 
szczególnego „rozbioru” nazw złożonych: ‘stół’ +  ‘istnienie’ =  ‘stół istniejący’; 
‘stół’ — ‘istnienie’ =  ‘stół nieistniejący’, tzn. wyobrażenie, itp.147.

5. O jakościach mówi się wprost, że są wyznaczone (!) przez sło w a 148.
6. Język potoczny jest również źródłem odróżniania posiadania wartości 

(por. przymiotniki ‘piękny’ itp.) od wartości (por. rzeczowniki ‘piękno’ 
itp.) i od jakości wartości (por. nazwy oderwane ‘piękność’ itp .)149.

7. Probierzem tego, co jest d a n e  w spostrzeżeniu, jest znowu język 
potoczny. D a n e  są mianowicie te określniki, które są przyznawane przed
miotom przez zdrowy rozsądek (np. to, że są zastane, samodzielne itd .)150.

8. Niezbędność przyjęcia (czystego) podmiotu wpływa także z „koniecz
ności” językowych: z tzw. pierwszoosobowej formy każdego przeżycia świado
mego 151.

Spór, t. II, s. 118. ^
140 Ibidem, s. 295. (
141 U podstaw, s. 274.
142 Por. Z  teorii języka , s. 405.
143 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 345; Z  teorii język a , s. 349, 406.
144 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 347, 359; Z  teorii język a , s. 354. „Odwrotnością” 

tego pytania jest prawdopodobnie pytanie .Czym jest X V . Odpowiedź na to pytanie— po
danie nazwy nadrzędnej — wyznacza tzw. niby-jądro (Spór, t. 1, s. 377).

145 Por. Studia z estetyki, t. III, s. 345; Z  teorii języka , s. 379, 434, 443, 482.
146 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 347.
147 Por. Spór, t. I, s. 86.

Por. Wstęp, s. 290.
149 Ibidem, s. 292.
15(1 Por. Z  badań. s. 605.
151 ..JA myślę o czymś” (por. Spór, t. II, s. 504; U podstaw, s. 231). W ogóle — wbrew 

oświadczeniom Ingardena — epistemologia po „redukcji” jest badaniem, języka (czysty podmiot
— przeżycia świadome).
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§ 7
Jak jednak pogodzić niewątpliwą obecność nurtu analitycznego w pracach 

Ingardena z jego ujemną oceną filozofii analitycznej jako takiej152? Otóż 
wydaje się, że ocena ta opierała się na bardzo słabej znajomości pism 
myślicieli analitycznych153. Zarzuty wobec polskiej filozofii analitycznej, 
a w szczególności wobec tzw. logistyków polskich, także dowodzą, że 
strony sporu (często czysto słow nego154) znały się —  zresztą obie —  głównie 
z pism podejmujących bezpośrednio ocenę poglądów przeciwników 155 i posłu
giwały się nierzadko nieuczciwymi chwytam i156.

Oczywiście istniały między Ingardenem a współczesnymi mu logistykami 
poważne różnice 157.

1. Dla większości logistyków własnością stosunkową była zarówno np. 
większość, jak i równość pod pewnym względem. Ingarden na tó się nie 
g o d zi158.

2. Niektórzy z logistyków, np. Tadeusz Kotarbiński, wyrażenie ,Nurmi 
biegł 14 minut’ uważali za poprawny przekład wyrażenia ‘Bieg Nurmiego

152 Filozofię analityczną rozumiem tu bardzo szeroko: włączam w nią zarówno rozbiór 
języka potocznego, jak  L języka nauki.

153 Zob. np. W stęp, s. 77. Całościowe odtworzenie poglądów Ingardena wymagałoby 
np. ustalenia, w jakim stopniu Ingarden znał wyniki dociekań G. E. M oore’a (Spór, t.
II, s. 329). Ingarden znał język niemiecki, francuski i chyba rosyjski. Natom iast angielskie
go — zdaje się — nie, skoro przytacza J. Locke’a po niemiecku (por. Z  teorii języka , s. 
500).

154 Np. spór (czy raczej wymiana poglądów) Ingardena z logikami co do okresu warun
kowego jest w rzeczywistości sporem o to, czy można wszystkie „funkcje” przesunąć na 
spójnik jeżeli — to ’, a człony zdaniowe mieć „czyste”, czy też, jak sądził Ingarden, nie 
można tego uczynić’. Za pierwszą możliwością przemawia łatwość zbudowania odpowiedniego 
rachunku. Poza tym logikowi chodzi o warunki „zachowania” prawdziwości, a nie o odtwo
rzenie całej p r a g m a ty k i— jak Ingardenowi. Nawiasem mówiąc, zarzuty wobec „logistycznej 
implikacji” można by odeprzeć, gdyby jej członom odmówić k a te g o r y c z n o ś c i  (por. Z  teorii 
języka , s. 301), funkcję asercji przypisać zaś tylko członom wyrażenia ,ponieważ p ,  więc q'.

155 Praca Ingardena była w tym znaczeniu naprawdę wyjątkowa. Nie mając przeciwników, 
którzy zapoznaliby się dokładnie z jego pracami (widać to wyraźnie, gdy się czyta nawet 
rozprawy krytyczne poświęcone Ingardenowi), zdany był na własne siły. H. Markiewicz 
zarzuca powierzchowność także i stronnikom Ingardena, występując przeciwko uproszczeniom 
„mało uvvażnych zwolenników i mało uważnych przeciwników” (Twórczość Romana Ingardena 
a rozwój_badań literackich, w: Fenomenologia R. /., s. 318).

156 Uzasadnieniem błędności poglądów logistycznych mają być np. dla Ingardena przeko
nania tych wszystkich, którzy zachowali zdrowy stosunek do poznawanego świata (argumentum  
ad hominem); po,. Z  tęorii języka , s. 216. Jego spór z T. Kotarbińskim ma często postać 
podawania w wątpliwość poszczególnych twierdzeń wydzielonych w sposób, który nieraz 
zmienia ich prawdziwą treść (argumentum ad  ignorantiam) (ibidem, s. 483— 507) — co sam 
przecież ostro gani (ibidem, s. 170).

157 Por. J. J. ,’adacki, O poglądach Romana Ingardena na ję zyk , passim.
158 Por. Spór, t. II, s. 134.
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trwał 14 minut’. Według Ingardena wyrażenia te są nierównoważne: pierwsze 
dotyczy bowiem czynnościowego stanu rzeczy, w drugim —  przebieg ujęty 
jest jako podmiot określników i?9.

3. Ingarden utożsamiał (lub może nawet mylił) wbrew ostrzeżeniom 
logików współprawdziwość z równoważnością, zachodzenie równoważności 
ze stanem p o w i ą z a n i a  tym stosunkiem 160, wartość logiczną zdania z jego 
charakterem asertywnym 161.

4. Na odwrót, w logice (teorii mnogości) zwrot ‘A jest egzemplarzem 
gatunku B' rozumie się jako "A należy do zbioru B \  podczas gdy Ingarden 
uważał te wyrażenia za nierównoważne162.

Niewątpliwie istniały także różnice między Ingardenem a tzw. logistyką 
(w szczególności z Kotarbińskim) w sprawach metodologii. Przykładowo:

5. Kotarbiński uznawał, iż nie jest prawdą, że jeżeli istnieje poprawna 
teoria jakiegoś przedmiotu, to istnieje ów przedmiot. Natomiast Ingarden 
przyjmował, iż nie jest prawdą, że jeżeli nie istnieje poprawna teoria ja
kiegoś przedmiotu, to nie istnieje ów przedmiot16̂ .

6. Według Kotarbińskiego powiedzenia w rodzaju ‘Jan dał drapaka’ 
me są podatne na rozbiór ontologiczny 164. U Ingardena natomiast można 
badać np. warunki prawdziwości takich zdań bez dokonywania przekładu — 
usuwającego m.in. nazwy pozorne —  którego w tym przypadku domaga się
reista165.

Były jednak i tutaj podobieństwa. Np.:
1. Zdaniem Ingardena sądy: ‘Jeżeli coś jest A, to jest B \  ‘Wszystkie 

A są B' i ‘Każdy A jest B’ zakładają prawdziwość sądu lA (jako takie) 
jest B ’; tzn. przyjmował on, jak to się robi zwykle w logice, że jeżeli 
dla każdego x :  jeżeli x  jest A, to x  jest B — to A jest B

2. Poglądowi Kotarbińskiego, że istnieją tylko rzeczy (a nie np. stany 
rzeczy) odpowiada twierdzenie Ingardena, że w spostrzeżeniu dane nam są 
samoobecnie r z e c z y  167. w  wykładni językowej (interpretacji semantycznej)

Ibidem , s. 149, 152.
160 Por. Z  teorii ję zyk a , s. 250.
161 Sprawie zbadania następstwa takiego uświadomienia poświęcona jest cytowana już 

praca J. Pelca.
162 Por. Z  teorii języka , s. 356— 357.
163 Ibidem, s. 483— 484. W rzeczywistości twierdzenia te nie są chyba powiązane żadnym 

związkiem logicznym. Por. T. K otarbiński, Sprawa istnienia przedm iotów idealnych, w: Wybór 
pism. T. II: M yśli o myśleniu, Warszawa 1958, s. 11.

164 Por. ibidem, s. 29.
165 Por. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii język a  i filozofii 

literatury, Warszawa 1960, s. 195; Z  teorii język a , s. 506.
166 Por. J. Słupecki, L. Borkowski, Filozoficzne uwagi o pojęciu zbioru , w: Elementy

logiki m atem atycznej i teorii mnogości, Warszawa 1969, s. 283.
i(l7 Por. U podstaw, s. 438.
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chodziłoby o to, że tylko zdania o rzeczach mogą być ostatecznie (tzn. 
doświadczalnie) uzasadnione (Kotarbiński), ponieważ (Ingarden) stan rzeczy 
może być dany, gdy do doświadczenia dodamy („nadbudujemy” nad nim) 
czynność o r z e k a n i a  (przypisywania)168. Jest to \^ięc sprzeciw wobec sta
nowiska, że ostatecznie uzasadnione są tylko zdania o tzw. danych (w ro
dzaju: ,Tu teraz niebieskie’) lńy.

3. Widoczne jest pewne podobieństwo między przyjęciem przez Ingarde
na różnych sposobów istnienia, a tzw. wielością rzeczywistości Leona Chwist

ka 17,). Por. między innymi odpowiedzialność: dziedzina przedmiotów domnie
manych (Ingarden) —  rzeczywistość rzeczy (Chwistek); wyglądy (Ingarden)
— rzeczywistość wrażeń (Chwistek). Także: szczeble tworzenia jestestw j a k o  
przedmiotów poznawczych (Ingarden; u Husserla — po prostu fa zy  konstytucji 
przedmiotów) — powiązanie rzeczywistości z nastawieniem lub odmianą prze
żyć (u Chwistka)171.

4. Pierwowzorem Ingardenowskiego pojęcia ‘przedmiotów tylko domnie
manych’ jest bez wątpienia (sam Ingarden mówi tu o p o k r e w i e ń s t w i e )  
pojęcie ‘wytworów czynności duchowych’ Kazimierza Twardowskiego17-.

5. Pośrednim objawem uznawania ogromnego wpływu języka na obraz 
świata —  a istnienie tego wpływu najdobitniej wykazał Kazimierz Ajdukie- 
w icz173— jest przekonanie Ingardena, że aby dokonać c z y s t e g o  opisu, 
trzeba się zdobyć na przedsłowne orzekanie, tzn. właśnie wyzwolić od na
cisku języka174.

6. Przekonanie Ingardena (i Husserla), że skoro istnieją pewne prawdy 
związane z określonymi bytami, to te byty trzeba uznać za istniejące, 
jest zbliżone do poglądu Bertranda Russella na stosunek przesłanek do 
wniosków w naukach (dedukcyjnych) 175.

Ibidem, s. 439.
•w Taki jest pogląd wczesnego neopozytywizmu. Nawiasem mówiąc, po początkowych 

zastrzeżeniach Ingarden ostatecznie do tego dochodzi; por. ibidem , s. 438.
i™ Ingarden jednak mylnie sadzi, że „cztery rzeczywistości [L. Chwistka] wcale się nie 

wykluczają, lecz że przeciwnie, istnieje je d n a  wspólna dziedzina, z której można niejako 
robić wycieczkę w tę czy inną stronę, dostając się do zakresów przedmiotów różnych 
od przedmiotów wspólnej dziedziny” • (por. recenzję R. Ingardena z L. Chwistek, Wielość 
rzeczywistości, „Ruch Filozoficzny”, t. 7:1922— 1923, nr 7—8, s. lOOb). A przecież Ingarde- 
nowskie dziedziny bytowe mają także wspólne określniki.

171 Por. W stęp, s. 113. Por. też L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921 oraz 
J. J. Jadacki, Leona Chwistka poglądy na sztukę, „Studia Estetyczne”, 1973, s. 97.

172 Por. K. Twardowski, O czynnościach i wytworach, w: Wybrane pism a filozoficzne , 
Warszawa 1965, s. 226 i n.

I7-' Por. K. Ajdukiewicz, W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filo 
zoficznych, w: Język i poznanie, t. II, Warszawa 1965, s. 176.

Por. U podstaw , s. 441.
175 Por. B. Russell, Logic and Knowledge, London 1956, s. 325.
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Można wreszcie wykazać podobieństwo pewnych ujęć Ingardena do roz
wiązań współczesnej teorii modeli. Zagadnienia istotnościowe —  w rodzaju 
‘Co to jest x ’ —  mają być rozwiązywane tak, że rozstrzygnięcia nie tylko 
nie dają się podać w wątpliwość, ale nadto ich zaprzeczenie zawiera w sobie 
sprzeczności176. Przypomina to bardzo opis tzw. światów możliwych177. 
Ingardenowskiej dziedzinie czystych pojęć odpowiadałaby rodzina modeli, 
a dziedzinie jestestw rzeczywistych — tzw. model wyróżniony.

Zważywszy na wskazane pokrewieństwa, wiele zarzutów podnoszonych 
przez Ingardena w stosunku do filozofii analitycznej wypada uznać za prze
jaw niespójności własnego stanowiska178.
Otóż:

1. Dziwnie brzmi zarzut, że logistycy tworzą pojęcia nie troszcząc się
o to, czy coś im odpowiada 179. Czyż to nie „możliwości” są przedmiota
mi badań Ingardenowskiej ontologii?

2. Trudno zrozumieć sprzeciw wobec tzw. mnogościowego pojmowania 
przedm iotu180, gdy się mówi o przedmiocie jako o z e s p o l e  stanów rzeczy, 
nieskończonej mnogości jednopodmiotowych (tj. „zrośniętych” podmiotem) 
stanów rzeczy181.

3. Gołosłowne są zarzuty (wobec Kotarbińskiego), opierające się na prześ
wiadczeniu, że p o s i a d a n i e  czegoś (np. własności) nie jest w łasnością182, 
skoro za własność czystego pojęcia uznaje się właśnie p o s i a d a n i e  (w za
wartości) pewnej stałej183.

4. Bezpodstawne jest odrzucenie konwencjonalizmu lingwistycznego na 
tej podstawie, że zachodzi z w i ą z e k  brzmienia i użycia języka184. Kon- 
wencjonaliści nie odrzucają istnienia takiego związku, lecz głoszą, że jest 
on u m o w n y .  Gdyby między brzmieniem słowa ,azali’ a jego staroświeckością 
zachodził r z e c z o w y  związek, to miałby on jakąś moc. Zbliżone n i e c o  
słowo ,kazali’ powinno być także n i e c o  s t a r o ś w i e c k i e .  Natomiast słowo 
,kostka’ jest żywsze od słowa prostopadłościan umiarowy’, gdyż należy 
do c o d z i e n n e g o  (jak ‘azali’ —  do staroświeckiego) podjęzyka, podczas gdy 
słowo ‘prostopadłościan umiarowy’ do tego podjęzyka nie należy.

5. Wątpliwe jest całościowe odrzucenie neopozytywizmu, skoro, jak Ingar

176 Por. N iektóre założenia, s. 215—258.
177 Por. M. Przelęcki, op. cit., s. 49— 52.
178 Takich niezgodności można znaleźć u Ingardena więcej. Występuje on np. przeciwko 

asocjacjonizmowi, a sam asocjacjonistycznie wyjaśnia „ tw o rz e n ie ” wyobrażeń i pojęć. Por. 
Z  teorii języka , s. 451.

i7y Por. N iektóre założenia, s. 215—258.
180 Por. U podstaw, s. 328.
is* Por. Spór, t. II, s. 113.
182 Por. Z  teorii języka , s. 499.
1*3 Ibidem, s. 504.
>84 Ibidem, s. 142.
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den, uznaje się za warunek (wystarczający) naukowości pewnego zbioru 
twierdzeń niezawieranie sprzeczności i niezgodności'85 oraz żąda, by wyniki 
poznawania były t r w a ł ą  z d o b y c z ą  >86, wymaganie powszechnej dostęp
ności sposobów i wyników poznawania ogłaszając jednocześnie za —  nie
rozumne 187.

Zrozumiałe jest, że Ingarden ma za złe matematykom konwencjonali- 
stom, że odrzucają w gląd 188, pozytywistom i empirykom — że podważają 
wiarygodność tzw. wczucia, a nawet zaprzeczają istnieniu jaźni (duszy) 189, 
neopozytywistom (i nie tylko) —  że filozofię mają za (uogólnione) przedłuże
nie nauki 19«.

W pewnych przypadkach na ujemną ocenę wpłynęły chyba jednak 
względy pozanaukow e191. Pozytywizm np. uznany został za najgłębsze 
przeciwieństwo fenom enologii192 m.in. dlatego, że pozytywiści, podobnie jak 
fenomenolodzy, uważali za słuszny tylko swój wzorzec uprawniania filozofii. 
Takie samo źródło mają prawdopodobnie wzmianki Ingardena o twórczości 
Rudolfa Carnapa oraz Martina Heideggera, zestawianej z dokonaniami 
„obozu” fenom enologicznego19?. Carnap ma być bezpodstawnie uznawany 
przez niektórych za twórcę hasła walki z m etafizyką194. Heideggera zaś

1*5 Por. Studia z estetyki, t. 1, s. 234.
186 Por. U podstaw, s. 347.
187 Por. Z  badań, s. 355, 653.
inx Por. U podstaw, s. 325.
189 Por. Spór, t. II, s. 511; U podstaw, s. 410.
190 Por. Wstęp, s. 77.
iQ1 Z wielu stron Sporu o istnienie świata — np. t. I, s. 59. 61, 463; t. II, s. 6, 

45, 204, 222, 432 — bije niechęć do „pozytywizmu” i „naszej logiki” . Por. też Z  badań. 
s. 379, 490—491, 511—512, 538; U podstaw, s. 21, 174— 175, 191, 202, 325; Z  teorii 
języka , s. 192, 198 , 202, 211—212, 216, 232, 239 . 425.

192 Por. Wstęp, s. 134.
193 Podobne odczucia nie były obce i Husserlowi; por. Idee, ks. I, Warszawa 1967, 

s. 229 przyp. Husserl ma poczucie niepowtarzalności swej pracy: wszelkie pokrewieństwo 
cudzych badań uznaje za naśladownictwo własnych (choć — zgodnie ze swymi poglądami — zbież
ność powinien traktować jako skutek odwołania się do tej samej orzywistości). Wymienia 
tu jeszcze T. Lippsa (ibidem, s. 253, przyp.) i A. Meinonga (ibidem, s. 380 przyp.). 
Słusznie powiada B. Russell, że „filozof, który broni swego priorytetu co do pewnego 
odkrycia, zniża się do poziomu giełdziarza” (cyt. za A. Wood, Filozofia Bertranda Russella: 

studium je j  rozwoju, w: B. Russell, op. cit., s. 307). Tylko o B. Bolzanie i R. H. Lotzem 
pisze Husserl jako o tych, którzy wywarli wpływ na jego Logische Untersuchungen (por. 
M. Palagyi, Der Streit der Psychologisten und Formalisten in der modernen Logik, „Zeitschrift 
fiir Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, t. 30:1903, nr 4, s. 290, z powołaniem 
się na Logische Untersuchungen, t. I, s. 220), a o pracy F. Brentana Vom Ursprung 
sittlicher Erkenntis (1889) wspomina, że jest jej „winien najwyższą wdzięczność” (Idee, Ks. I, 
s. 484). Poza tym ceni jeszcze R. Descartesa i K. Twardowskiego (por. Bericht iiber 
dutsche Schriften zur Logik aus dem Jahre 1894, „Archiv fiir systematische Philosophie”, 
t. 3:1897, s. 216).

104 Por. Wstęp, s. 134.
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równie bezpodstawnie —  zdaniem Ingardena -— bierze się za odkrywcę „bycia 
w świecie” 195.

§ 8
Rozstrzygającym dowodem niefenomenologiczności poglądów Ingardena 196 

jest to, że r z e c z y w i s t e  i świadome postępowanie badawcze Ingardena197 
odbiega zasadniczo od Husserlowskiej metody fenomenologicznej. Jest to 
sprawa pierwszorzędnego znaczenia, jeżeli się zważy, że tzw. metoda feno
menologiczna —  także zdaniem Ingardena —  ma być właśnie istotą fenomeno
logii 198. Oto, na podstawie wzmianek, które znaleźć można w poszczegól
nych pismach Ingardena, okazuje się, że wyróżnia on następujące szczeble 
dociekań naukowych:

1. Problematyzacja. N a tym szczeblu dochodzi do postawienia pytania, 
tj. dokonania czysto pojęciowych rozróżnień 199, pozwalających na rozgra
niczenie zagadnień 200, a tym samym uświadomienie sobie możliwych roz
wiązań201. Ten szczebel to nic innego, jak ontologia 202, ustalająca znacze

195 Ibidem, s. 108— 109.
1M6  Myśl o niefenomenologiczności badań Ingardena po raz pierwszy wysunąłem w pracy 

Odpowiedzialność i istnienie świata, „Studia Filozoficzne”, 1973, nr 5, s. 245—257. Por. 
także J. Tischner, op. cit., s. 143.

197 Chodzi tu o rz e c z y w is te  postępowanie badawcze, bo można znaleźć o ś w ia d c z e 
n ia  Ingardena — zwłaszcza w pierwszych pracach, w których o p o w ia d a  się za tym, że 
„metodą fenomenologiczną [...] można osiągnąć wartościowe rezultaty przy badaniach nad 
istotą rzeczywistości” (Uwagi do ,,K rótkiej rozpraw y...’’, s. 102).

198 Por. Wstęp, s. 13; Fenomenologia, w: Wielka encyklopedia Powszechna P W N , t.
III, Warszawa 1963, s. 616. Por. też H. Spiegelberg, op. cit., s. 655. Ostatnio myśl tę 
powtórzył A. Półtawski, op. cit., s. 379; zob. też jego hasło Fenomenologia, w: Encyklopedia 
współczesna P W N , Warszawa 1958, s. 113.

Ten szczebel być może miał na myśli L. Chwistek, nazywając rozważania Ingardena 
„werbalną metafizyką” (Tragedia werbalnej m etafizyki. Z  powodu książki dra Ingardena „Das 
literarische Kunstwerk", w: Pisma filozoficzne i logiczne, t. I,\ Warszawa 1961, s. 133). 
N . Łubnicki, op. cit., s. 99, wskazuje na pokrewieństwa Ingardena ze scholastyką. Jest 
to słuszne spostrzeżenie; nie zgodziłbym się jednak z ujemną oceną dokonywania „wielo
piętrowych subtelnych dystynkcji” (ibidem). Inna sprawa, że w większości przypadków Ingarden 
rzeczywiście nie wyszedł poza tak przez siebie zwane „rozważania przygotowawcze”, tj. 
ontologię (próbę uporządkowania siatki pojęciowej), i nie osiągnął szczebla oceny probierzy 
zasadności rozstrzygnięć (epistemologii) ani szczebla samych rozstrzygnięć (metafizyki). Por. 
Filozofia E. H„ s. 144, 261—262, 279—280.

200 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 344, cz. III, s. 254, 295, 345.
mi Zdaniem Ingardena, ilość możliwych rozwiązań podstawowych zagadnień f i lo z o f ic z 

n y c h  jest ograniczona. Por. Z  badań, s. 643.
202 Trzeba podkreślić jeszcze raz, że ontologia to „wzbogacenie słownika naukowego

o [...] [wyrażenia, których] znaczenie jest jasne i ściśle określone” , tyle że n ie  na 
ś le p o , ale z myślą o zastosowaniu do tw ie rd z e ń  o przedmiotach poznania, tj. metafizyki 
(Z  teorii języka , s. 261—262 i 279—280). W ontologii (i epistemologii).— jak wyjaśnia
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nie danych pojęć (tzn. dająca w każdym przypadku odpowiedź na pytanie: 
‘Co to jest A T )203-

2. Heurystyka. Tutaj ustala się odpowiedzi (rozwiązania) innych myślicieli 
oraz bada rzeczywiste używanie danych pojęć w języku potocznym 204, 
zgodnie z przednauk owymi przeświadczeniami 2°5.

3. K ry tyk a 206. Dalej zostają poddane ocenie dotychczasowe rozwiązania 207, 
w tym także probierze ich zasadności (epistemologia) 208.

4. Analiza209. Dopiero wówczas następuje poszukiwanie odpowiedzi 
własnej210. Prowadzą do niej:

a) percepcja 211 —  doświadczenie przedmiotu badania, tj. wykrycie jego 
określników danych naocznie212;

b) deskrypcja 213 —  opis danych doświadczenia 214, tj. ich językowe odtwo-

Ingarden — nie przyjmuje się twierdzeń bytowych. Ontologia Ingardena ma być nauką o bycie 
niezależnie od jego istnienia. A jednak zakłada się chyba w niej is tn ie n ie  czystych po
jęć, których zawartość poddawana jest badaniu (por. U podstaw , s. 398, 402, ale też Spór, 
t. I, s. 58; Bemerkungen, s. 179, przyp. 1). N a jakiej podstawie? I na jakiej podstawie 
przyjmuje się is tn ie n ie  odpowiedników czynności poznawczych (por. U podstaw, s. 400— 401)? 
Może więc zagadnienia ontologiczne same także powinny przejść przez szczebel ontologii
i metafizyki? Metafizyką (w rozumieniu Ingardena) jest przecież s tw ie rd z e n ie  zachodzenia 
tego-a-tego w zawartościach oglądanych czystych pojęć. A. B. Stępień, op. cit., s. 155, uważa, 
iż ontologia Ingardena z a k ła d a  istnienie czystych pojęć oraz to, że jestestwa rzeczywiste 
są urzeczywistnieniami czystych pojęć. N atom iast A. T. Tymieniecka odrzuca taki pogląd 
(op. cit., s. 185). Być może jednak zdania ontologii mają postać: jeśliby istniał taki-a-taki 
byt, to poznanie powinno przebiegać w taki-a-taki sposób. Wówczas ontologia byłaby zbiorem 

zdań warunkowych (modus poten tialis? irrealis? rea lis?— por. U podstaw, s. 312), d o p u s z 
c z a ją c y c h  coś do istnienia (ibidem, s. 296, 312, 318). W arto przy sposobności zaznaczyć, 
że rozróżnienie: twierdzenie ontologiczne (o związkach) i twierdzenie metafizyczne (o istnie
n iu )— dotyczy całej nauki. Niezależnie od tego, jak przedstawia się zagadnienie i s tn ie n ia  
czystych pojęć, zagmatwane stosunki panujące w ich dziedzinie rzucają cień na epistemologię 
Ingardenowską. Por. moją pracę Wiedza i istnienie. O poglądach Romana Ingardena, „Stu
dia Filozoficzne”, 1980, nr 6, s. 73—98.

203 Por. Spór, t. I, s. 148; Spór o istnienie świata m iędzy realizmem i idealizmem, 
„Sprawozdania PA U ”, t. 46:1945, nr 7, s. 154.

204 Por. Z  badań, s. 6.
205 Por. U podstaw, s. 429; por. też Studia z estetyki, t. II, s. 334; Spór, t. I, 

s. 396.
206 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 163; U podstaw, s. 14, 25.
207 Por. Z  badań, s. 6; Niektóre założenia, s. 39.
208 Por. Spór, t. I, s. 68, t. II, s. 280; Studia z estetyki, t. III, s. 167.
209 Por. Studia z estetyki, t. III, s. 184, 280, 299, 312, 367; U podstaw, s. 63.
210 Por. Z  badań, s. 6.
211 Studia z estetyki, t. II, s. 443; Z  teorii język a , s. 441.
2'2 Por. Studia z estetyki, t. III, s. 14, 295.
213 Percepcja i deskrypcja składają się na tzw. analizę deskryptywną: badanie czysto 

opisowe. Por. U podstaw, s. 233.
21“ Por. W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego, „Przegląd Filozoficzny”, R. 25:1922, 

z. 4, s. 514.
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r ż e n i e  2 i5 w  drodze ujaśnienia danych doświadczenia za pomocą „żywych” 
pojęć 2if> i stwierdzenia odpowiednich stanów (rzeczy) w języku naukowym, 
tj. nazwanie wykrytych przymiotów i przypisanie ich danemu przedmiotowi 
w z d a n i a c h  2 1 7 (to jest właśnie Ingardenowska metafizyka, stwierdzająca, co 
jest tym A") 218.

c) geneza 219 — wyjaśnienie (przyczynowe) 22°, tj. ustalenie, co jest przy
czyną stwierdzonego stanu (rzeczy) — najpierw przy założeniach upraszczają
cych (stopień przygotowawczy) 221 s potem zaś po ich usunięciu (stopień 
właściwy) 222.

Aby dociekania naukowe były prawomocne 223; a w szczególności aby 
nie zakładały milcząco rozwiązań uzyskiwanych w innych rozważaniach 
(tj. aby zapobiec niepożądanym niedopowiedzeniom) 224, każdy ze wskazanych 
szczebli powinien spełniać, zdaniem Ingardena, określone wymogi:

1. Problematyzacja powinna być jednoznaczna, tj. dokonując jej należy 
się posługiwać ścisłymi pojęciami naukowymi, jasnymi i wyraźnie określo
nymi 225. To pozwala, zdaniem Ingardena, uwolnić się od czysto słownych 
sporów 226.

2. Heurystyka powinna być źródłowa, tj. trzeba przy niej opierać się 
bezpośrednio („z pierwszej ręki”) 227 na uwzględnionych poglądach. Inaczej 
badaniom grozi pustosłowie.

3. Krytyka powinna być: a) twórcza, tj. należy poprzedzić ją ujęciem 
rozpatrywanych poglądów w siatce pojęciowej zapewniającej możliwie najbar
dziej rzeczową ich ocenę 228 i b) wnikliwa, tj. powinna wskazywać milczące 
założenia229, nieścisłości230, niedorzeczności231 i nadużycia językowe, tzn. po

215 Por. Studia z estetyki, t. III, s. 423.
216 Ibidem, t. I, s. 131.
217 Ibidem, t. II, s. 181; t. III, s. 414.
218 Tak więc najpierw ustalamy, co  to  j e s t  (znaczy) np. poznanie, tj. badamy zawartość 

c z y s te g o  pojęcia poznania (ontologia), potem zaś stwierdzamy, czy co ś  (pewne jestestwo) 
tym  (poznaniem) jes t. Por. Z  teorii języka, s. 507; Wstęp, s. 182.

219 Por. Z  badań, s. 295.
320 Por. U podstaw, s. 62—64.
221 Por. Studia z estetyk i, t. I, s. 155.
222 Ibidem, s. 117.
223 Ibidem, t. II, s. 443; por. też ibidem, t. I, s. VIII.
224 Ibidem, t. III, s. 5.
225 Ibidem, t. I, s. VIII—IX ; Racjonalizm  w: Świat i życie, t. IV, Lwów—Warszawa 

1936, s. 512.
22# Por. Studia z estetyki, t. I, s. 27.
227 Por. Z  badań; s. 7.
228 Por. Z  teorii język a , s. 172.
229 Por. U podstaw, s. 233.
250 Por. Z  teorii język a , s. 340.
231 Por. U podstaw, s. 126.
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jęcia pozbawione mocy wyjaśniającej i nie nadające się do zaprzeczenia nicze
m u2?2 oraz sprzeczności wewnętrzne233. Spełnienie tych warunków uchroni 
ją od powierzchowności.

4. Analiza powinna być: a) wszechstronna234, tj. dostosowana pod wzglę
dem sposobu do (istoty) przedmiotu badanego235, b) ostrożna, tj. pozba
wiona przedwczesnych rozstrzygnięć236 i c) giętka, tj. dokonywana ze świa
domością tymczasowości wyników każdego badania237.

5. Percepcja powinna być nieuprzedzona238, tj. wolna od nacisku wywie
ranego przez język zastany (zawieszenie pojęć i dotychczasowych rozwią
z a ń 239, od czysto p o j ę c i o w y c h  przypuszczeń, założeń i rozumowań 24o, 
a nawet przedjęzykowa, bezpojęciowa, tj. ograniczona do przed język owego 
orzekania 241.

6. Deskrypcja powinna być wierna, tj. w pełni dostosowana do danych 
doświadczeń 242, a także poglądowa 243, tj. odwołująca się do zrozumiałych 
(unaoczniających) przykładów 244.

Z pewnym uproszczeniem można więc powiedzieć, że podstawowe wy
tyczne badania naukowego brzmią u Ingardena: a) opisuj przede wszyst
kim dane bezpośredniego poznania, b) używając słów o możliwie dokładnie 
określonym znaczeniu i c) w taki sposób, aby nie prowadziło to do 
sprzeczności wewnątrzjęzykowej, d) nie wyrzekając się jednak przy tym do
tychczasowego dorobku myślowego, tyle że e) korzystając z niego z należytą 
ostrożnością przejawiającą się w f) wykrywaniu w cudzych rozważaniach 
twierdzeń niedostatecznie uzasadnionych oraz g) usuwaniu występujących 
w nich pojęć wieloznacznych lub niezrozumiałych w drodze h) dokładniej
szych rozróżnień pojęciowych24?, a także i) wszechstronnego rozpatrzenia 
możliwych trudności logicznych, które badane poglądy mogłyby za sobą

232 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 183.
233 Por. Z  badań, s. 139.
234 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 386, 443.
235 Ibidem, t. I, s. 315; t. III, s. 10, 41.
236 Ibidem, s. 428.
237 Por. Spór, t. I, s. 18.
238 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 246; Z  badań, s. 13.
239 Por. U podstaw, s. 132.
240 Ibidem, s. 233.
241 Ibidem, s. 363, 441; Studia z  estetyki, t. II, s .‘245, 247.
242 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 181; t. III, s. 414. Zbadanie warunków niezbęd

nych do urzeczywistnienia wymogu „wierności opisu” jest jednym z powodów nieustannego 
powracania Ingardena do zagadnień języka (por. moją pracę O poglądach Romana Ingardena
na język , s. 17).

243 Por. Z  badań, s. 13.
244 por. U podstaw, s. 359; Z  teorii język a , s. 291, 507.
245 N a to, że metoda rozróżnień pojęciowych, analizy porównawczej, stanowi punkt 

styczności fenomenologii w ogóle ze szkołą Twardowskiego, pierwszy zwrócił uwagę W. Ta
tarkiewicz, op. cit., s. 260— 262.
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pociągnąć. N ie odbiega to więc ostatecznie od drogi badawczej wskazanej 
niegdyś przez T w a r d o w s k i e g o  246, po której poszli następnie najwybitniejsi 
myśliciele polscy naszego stulecia. Idąc właśnie tą drogą Ingarden przepro
wadził m.in. liczne rozróżnienia ^pojęciowe247, które z powodzeniem mogą 
służyć za podstawę do uporządkowania (a później może i rozwiązania) 
wielu spornych zagadnień nurtujących od wieków myśl europejską248.

Dokonywanie tych rozróżnień jest zresztą jednym z kroków badawczych 
zalecanych od dawna przez dialektykę 249. Sam Ingarden uznaje dialektykę 
za cenny składnik dociekań filozoficznych (naukowych). N ie dostarcza ona 
rzeczywistego poznania —  to uczynić może tylko intuicja (doświadczenie) 25<), 
ale jest niezastąpionym narzędziem do rozstrzygania błędności określonych 
stanowisk 251. A rozumie przez dialektykę (czyste rozumowanie) właśnie 
dokonywanie r o z r ó ż n i e ń ,  językowe „ograniczanie” , wyjaśniające rozpatry
wanie p r z e c i w i e ń s t w 2?2, zestawianie253, porównywanie odpowiedników po
jęciowych 254 (umożliwiające — w połączeniu z odwołaniem się do określo
nych zjawisk —  usunięcie pojęć wieloznacznych) 255, wyraźne p r z e c i w s t a 

24fi Jego pamiętna dyrektywa brzmi: „Dbać pieczołowicie o zdawanie sobie sprawy ze 
znaczeń słów używanych i unikać w ten sposób mętności w myśli i mowie” (przytaczam 
za T. Kotarbińskim, Elementy, s. 9).

247 Mieszczą się tu także rozróżnienia związane z samym tokiem postępowania badaw
czego. Ingarden zaleca m.in. rozróżnianie następujących spraw:

a) umiejętność (np. rozpoznawania) i wiedza (np. czym jest to, co rozpoznawane); 
por. Studia z estetyki, t. II, s. 343;

b) zalecany i istotnie stosowany przez siebie sposób badania; por. ibidem , t. III, s. 396;
c) dociekania opisowe i zalecenia; por. ibidem , t. II, s. 344;
d) błędność stanowiska i błędność uzasadniania stanowiska; por. U podstaw , s. 85;
e) wieloznaczność rzeczywista i wieloznaczność wynikająca z wyrwania z większej całości; 

por. Z  teorii języka , s. 170;
f) twierdzenia ściśle ogólne (występujące w ontologii odwołującej się do wglądu) i uogól

nienia (występujące w nauce odwołującej się do spostrzeżenia lub samospostrzeżenia); por. 
Niektóre założenia, s. 24— 25:

g) konieczność zakładania wyników badań nauk szczegółowych w filozofii (=  przy badaniu 
zawartości czystych pojęć) i ich rola pomocnicza; por. Spór, t. II, s. 328, 431;

h) probierz czegoś, czyli oznaka tego czegoś, tzn. oznaka, że to coś zachodzi — i wa
runki owego zachodzenia; por. Studia z estetyki, t. III, s. 249.

248 Por. także ocenę J. M akoty, op. cit., s. 246.
249 Zob. również G. E. Moore, op. cit., s. 397.
250 Por. Z  teorii języka , s. 499.
251 „Im manentna” dyskusja logiczna (jak początkowo pojmował Ingarden — za H. Bergso

n em — dialektykę) pozwala mianowicie wykryć sprzeczności wewnętrzne; a stanowisko zawie
rające takie sprzeczności nie może być przecież słuszne. Por. Z  badań, s. 121 — 122.

252 Nieprzypadkowe jest, że taką' uwagę wcześni dialektycy poświęcali paralogizmom 
(ignoratio elenchi, petitio principii), oksymoronowi (contradictio in adiecto, in terminus) itp.

2?3 Por. Z  badań, s. 214.
254 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 194, 346.
255 Por. Z  badań, s. 543.
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w i e n i e 2?6 danego pojęcia innym pokrewnym, może nawet p i e r w o t n i e j 
s zy m  257. N ie chodzi przy tym tylko o lepsze zrozumienie słów, ale także 
lepsze (a czasem —  gdy pojęcia odróżniane od siebie nie dadzą się bez
pośrednio zdefiniować —  jedynie możliwe) ustalenie swoistości przedmiotów, 
do których te słowa mają się odnosić. Przeciwstawne rozróżnienia, nasuwające 
przeciwstawne przykłady, umożliwiają —  na równi z wzmożeniem sprawności 
„widzenia” i naprowadzaniem za pomocą dobitnych („soczystych”) słów —  
właściwe doświadczenie (albo nawet u j a w n i e n i e  odpowiedniej dziedziny
przedmiotów) 258.

W ten sposób unika się roztrząsania zagadnień pozornych, bo posta
wionych za pomocą źle dobranych pojęć (w rzeczywistości wieloznacznych). 
Ingarden dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że proste przeciwieństwa 2?9 —  
a także „ogólnie” przeciwstawne stanowiska 2 6 0  —  Są łudzące i b łędne261. 
Dlatego podkreśla, że znaczeniowe „rozdrabnianie” sztywnych (rzekomo 
„rodzajowych”) przeciwieństw należy przeprowadzać dopóty, dopóki nie 
osiągnie się poziomu d o s t a t e c z n e g o  do rozstrzygnięcia postawionego zagad
nienia 262. i sam daje świetne przykłady badania pojęć „wzajemnie się 
określających w przeciwstawieniu” 263.

Jacek Juliusz Jadacki

D ER  STREIT ZW ISCHEN ROM AN IN G A R D EN  UND EDM UN D  HUSSERL

Z u s a m m e n fa s s u n g

Der Strait zwischen Ingarden und Husserl betraf die Grenzen der Erkenntnis sowie 
auch die Art und Weise des Daseins der Welt. Diesen Streit zu beurteilen ist wegen

256 Por. Studia z estetyki, t. II, s. 324.
257 Sara Ingarden odwołuje się do analizy G. Fregego, prowadzącej do pojęć logicznie 

prostszych. Por. Z  badań, s. 398.
258 Ibidem, s. 307, 314— 315.
259 Por. U podstaw, s. 451—452.
260 Por. Studia z estetyki, t. III, s. 300.
261 Zob. np. Ingardenowską ocenę przeciwstawnych stanowisk w psychologii: atomistycz- 

no-asocjacjonistycznego i postaciowego, sensualistycznego i intencjonalistycznego, treściowego
i funkcyjnego. Por. Niektóre sprawy sporne współczesnej psychologii, „M archołt” , t. 1:1934 
— W35, nr 1, s. 347; por. też Z  teorii języka , s. 230.

262 Por. Z  badań, s. 620. O dialektyczności związku A z nie-A mówi się tam, gdzie
i A i nie-A może być zgodnie z prawdą o czymś orzeczone. M a to zaś miejsce wówczas, 
gdy A w wyrażeniu ,x jest A ’ wzięte jest w znaczeniu B, a w wyrażeniu ,x jest nie-/!’ — w zna
czeniu C  (różnym od B), przy czym oczywiście x  przebiega ten sam zbiór. Przejrzysty 
przykład można znaleźć u J. Pelca, Prawa nauki, w: J. Pelc, M. Przełęcki, K. Szaniawski, 
Prawa nauki. Trzy studia z  zakresu logiki, Warszawa 1957, s. 25—26.

263 Por. Ingardenowskie analizy takich par, ja k : niezawisłość — zawisłość, forma — materia, 
obiektywność *— subiektywność, względność — bezwzględność. Albo 19 (!) pojęć ,formy’ i ,treści' 
wyjętych z pracy Z. Lempickiego. Por. Studia z estetyki, t. III, s. 389— 390, przyp. 5.
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der Vieldeutigkeit der Aussagen der beiden Denker, und insbesondere dereń Husserls. 
ziemlich schwer. Deswegen mussen sie verdeutlicht werden. Annehmbar ist eine Interpretation 
der Ingarden’schen und Husserl’schen Aussagen, die dafiir spricht, dass ihr Streit i.B. der 
A rt und Weise des Daseins der Welt móglicherweise ein scheinbarer gewesen ist. Die 
eingehende Analyse der Anschauungen Ingerdens Liber die Grenzen der Erkenntnis zeigt, 
dass sein Standpunkt nur zum Schein ein phanomenologischer gewesen ist. Es erweist sich 
namlich, dass Ingarden seine Untersuchungen vorwiegend im Geist der analytischen Philosophie 
fuhrt, die das polnische Denken in dem laufenden Jahrhundert entscheidend beeinflusste.


