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Antonio Pieretti

„LEBENSWELT” A SENS FILOZOFII
Chociaż wyrażenie Lebenswelt spotyka się zawsze, ilekroć Husserl odróżnia
logikę od doświadczenia, doświadczenie predykatywne od przedpredykatywnego, to wyraźnie pojawia się ono dopiero w rękopisach z końca 1925 roku
i z początków 1926 roku.
W tym okresie jednakże kategoria ta nie ma szczególnego teoretycznego
znaczenia. Staje się natomiast istotna i stale obecna w rękopisach z lat
trzydziestych. Husserl wyjaśnia naturę wyrażenia Lebenswelt i uszczegóławia
jego znaczenie głównie w latach 1935-1937, gdy pisze swe ostatnie dzieło, Die
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie'.
W pracy tej rozważa on pojęcie Lebenswelt w odniesieniu do istoty nauki;

zastanawia się, jak pojawiła się ta kategoria i w jaki sposób zaszły w niej tak głębokie
zmiany pomiędzy końcem dziewiętnastego wieku a początkiem dwudziestego, czy to
w aspekcie pojęciowym, czy też z metodologicznego punktu widzenia. Ponadto
pojęcie Lebenswelt ujmuje w kontekście europejskiej kulturalnej i historycznej
rzeczywistości, która miała silny wpływ na przewrót dokonujący się w świecie nauki.
W rezultacie pojawia się myśl, że poza wyjaśnieniem roli Lebensweltu dla
znaczenia i wartości nauki, należy krytycznie rozważyć wiedzę w ogólności, aby
odnaleźć jej podstawę. Husserl oferuje jednakże coś więcej niż tylko retrospek
tywną, historyczną rekonstrukcję różnych form, w jakich przejawia się wiedza,
a mianowicie rodzaj genetycznej ich analizy. Analiza ta pokazuje nam, jak
ukształtowały się ich warunki, lub raczej to, co w ogóle je umożliwiło.
Dlatego czyniąc punktem wyjścia redukcyjną dekompozycję zasadniczych
modalności wiedzy, która to dekompozycja dokonała się na początku nowożytności, wyjaśnia on sens rozwoju pewnych procesów, zapoczątkowujących
konstytucję tych modalności. Tym samym ukazuje w pełni kwestię podstawową,
mianowicie teleologię kryjącą się w każdej z tych form.
1 W kwestii rekonstrukcji występowania kategorii Lebensweltu w pismach Husserla por. H. Hohl,
Lebenswelt und Gesehichte. Grundzuge der Spdtphilosophie E. Husserl, Freiburg-M iinchen 1962.
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Poprzez analizę genetyczną podnosi się wiedzę do rangi aktywności, która
uzasadnia swe własne ukształtowanie i rzeczywisty historyczny rozwój. W ten
sposób objawia się ona jako działalność konstytutywnie racjonalna.
Z drugiej strony filozofia ze swą analizą genetyczną wpisuje wiedzę
w porządek rozważań transcendentalnych; tak więc staje się ona nauką, która
zapewnia wiedzy absolutnie określoną podstawę, nawet gdyby podstawa ta
miała być wciąż na nowo ustanawiana. Jako taka, filozofia równoznaczna jest
z samowiedzą, ostatecznym celem wiedzy. Ucieleśnia ona „ratio w stałym ruchu
samowyjaśniania”2. W filozofii właśnie znaleźć można wyraz samozrozumienia,
poprzez które człowiek, byt rozumny, uświadamia sobie, że jest wezwany do
„życia w apodyktycznym świecie”3.

1. KRYZYS NAUKI EUROPEJSKIEJ JAKO KRYZYS ROZUMU
Zdaniem Husserla w ostatnich latach ubiegłego wieku doszło do głębokiego
przewrotu w świecie nauki. Nie dotyczy on ani możliwości nauki, ani naukowych
metod, ponieważ obydwa te czynniki mogą zapewnić maksimum pewności
uzyskanych rezultatów oraz maksymalną ścisłość procedur odkryć naukowych.
Nauka, przekształcając się w naukę o rzeczywitości, przyjmuje kryteria obiektywne
go dowodu i empirycznej sprawdzalności swej prawomocności i rzeczywistości.
Kryteria te, początkowo stosowane do nauk przyrodniczych [Naturwissen
schaften |, stopniowo zostają rozszerzone na tak zwane nauki humanistyczne
[iGeisteswissenschaften ]. Dlatego także te drugie, chociaż mają do czynienia
z ludzkim światem rzeczywistych potrzeb i ideowych aspiracji, wymagają od
badacza, aby „wykluczył dokładnie wszelkie wartościujące zajmowanie stanowi
ska, wszelkie pytania dotyczące rozumu i nierozumu uczynionej tematem
ludzkości oraz wytworów jej kultury”4.
Analogiczne zasady tak zwanych nauk humanistycznych obowiązują w dzie
dzinie historii. Zgodnie z tymi zasadami, nauki humanistyczne potwierdzają
fakt, że „od historii nie można nauczyć się niczego innego jak tylko tego, że
wszystkie postaci świata duchowego, wszystkie dostarczające jakiegoś oparcia
więzi życiowe, ideały, normy, jak przepływające fale powstają i giną, że zawsze
tak było i zawsze będzie, że ciągle rozum musi przeobrażać się w bezsens,
a dobrodziejstwo w zło?”5
2 E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie,
H aag 1962, s. 273.
3 Ibidem, s. 275. N a ten tem at por. też E. Baccarini, L a fenom enologia. Filosoßa come vocazione,
R om a 1981; P. Miccoli, Husserl e la fenomenologia. II senso umano del mondo della vita, Rom a 1983.
4 E. Husserl, D ie Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, s.
4. (W tłum. polskim: por. E. Husserl, K ry zy s nauk europejskich i fenom enologia transcendentalna,
przeł. S. Walczewska, PAT, K raków 1987, s.4).
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Jeśli jednak naukę pojmuje się w ten sposób, zauważa Husserl, to tym samym
wyłącza sie z niej zasadnicze problemy ludzkiej egzystencji, dotyczące sensu
i braku sensu. Nauka nie obejmuje zatem wszystkich problemów ludzkości,
która musi wybierać swą własną drogę życia i kształtować siebie w racjonalny
sposób w otaczającym świecie. W nauce nie ma miejsca na rozważania dotyczące
człowieka jako osoby, to jest jako wolnego podmiotu, odpowiedzialnego za swe
działania. Nauka bowiem zajmuje się tylko faktami, tworzy abstrakcje oderwane
od jakiejkolwiek tożsamości osobowej, pozostające poza wszelkim podmiotem.
Przewrót zatem, jaki miał miejsce w końcu ubiegłego wieku, ujawnił granice
nauki oraz nadał jej nowe znaczenie dla ludzkiej egzystencji. Lecz kryzys wiary
w naukę zdaniem Husserla wywodzi się ze znacznie bardziej oddalonych źródeł;
jego korzenie tkwią w kryzysie filozofii z początków ery nowożytności.
„Zmianę zapoczątkował o k r e ś 1o n y i d e a ł u n i w e r s a l n e j f i l o 
z o f i i i należącej do niej metody, by tak rzec, p r a u s t a n o w i e n i e
f i l o z o f i c z n e j n o w o ż y t n o ś c i i wszystkich jej ciągów rozwojowych”6.
Lecz ideał ten, zamiast się zweryfikować, uległ rozkładowi. Poprzez rozważanie
natury w kategoriach matematycznych, jak czynili to Galileusz i Kartezjusz,
zaczęło się „nakładanie natury idealnej na naturę intuicyjną, przednaukową” .
W ten sposób nauka, która uprzednio stanowiła odgałęzienie filozofii,
została odcięta od pnia i stała się autonomiczna. „Szata idei sprawia, że za
p r a w d z i w e i s t n i e n i e bierzemy to, co jest jedynie m e t o d ą - metodą
służącą do tego, aby w obrębie tego, co w świecie życia codziennego rzeczywiście
doświadczalne i dające się doświadczyć, źródłowo jedynie możliwe p r z e w i 
d y w a n i a p o t o c z n e ulepszać w nieskończonym postępie przez p r z e w i 
d y w a n i a « n a u k o w e » . Przebranie w idee sprawia, że w ł a ś c i w y s e n s
m e t o d y f o r m u ł i « t e o r i i » pozostał n i e z r o z u m i a ł y i wobec naiwno
ści obecnej przy powstawaniu metody n i g d y go nie rozumiano”7.
Ideał filozofii uniwersalnej i użytecznej metodologii nie został jak dotąd
odrzucony; pozostał wewnętrzną siłą napędową filozofii w następnych stule
ciach. W istocie racjonalizm i empiryzm usiłowały osiągnąć ten ideał, nawet jeśli
wykorzystywały różne, często kontrastujące ze sobą modalności. W tym celu
kierunki te przypisały ogromne znaczenie - odpowiednio - abstrakcyjnemu
aspektowi wiedzy oraz jej aspektowi subiektywno-empirycznemu. Tak więc
nawet nie odrzucając ideału filozofii uniwersalnej i prawdziwej metodologii,
ograniczyły się do zapewnienia jej sensu i autonomicznego rozwoju, i w rzeczywi
stości uwolniły się od tego zobowiązania.
Dwuznaczność ta zostaje wyjaśniona w XVIII wieku, gdy, jak pisze Husserl,
„wiara w kierujący przemianami od początku nowożytności ideał filozofii oraz
5 Ibidem. D okładne omówienie całego tem atu znaleźć można w: G. Forni, Commento alla ,,C risi”
di Husserl, Bologna 1986.
6 E. Husserl, Die K risis..., s. 10 [ibidem, s. 9].
7 Ibidem, s. 52 [ibidem, s. 48-49].
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w metodę uległa zachwianiu. Lecz nie jedynie pod wpływem tego oto zewnętrz
nego motywu, że pogłębiał się ogromnie kontrast pomiędzy ustawicznymi
niepowodzeniami metafizyki a nieprzerwanym i coraz potężniejszym wzrostem
teoretycznych i praktycznych osiągnięć nauk pozytywnych”8.
W tym okresie wśród filozofów ostro spierano się o konieczność zrozumienia
przyczyn, dla których ideał ten nie został osiągnięty. Główną konsekwencją tej
walki, którą zapoczątkował Hume, a która toczyła się aż do Kanta włącznie, był
fakt, że filozofia, a także możliwość metafizyki stały się problematyczne.
W pierwszym przypadku, rozumianym jako możliwość racjonalnej aktywności
w ogóle, wydało się, że nauka pozytywna nie została zakwestionowana. Przy
bliższej obserwacji wszakże okazywało się, że problem możliwości metafizyki eo
ipso pociąga za sobą problem możliwości nauk empirycznych.
Tymczasem wraz ze wzrostem wątpliwości dotyczących metafizyki, wiara
w filozofię uniwersalną znacznie osłabła. Fakt ten doprowadził do stopniowego
upadku wiary w rozum jako zdolność uniwersalną i konieczną. Zjawisko to
szybko przybrało takie wymiary, że objęło wszelkie możliwe formy, w jakich
przejawiał się sam rozum. „Przez to upada także wiara w a b s o l u t n y rozum,
z którego świat ma swój sens, wiara w sens historii, sens ludzkości, w jej wolność
jako zdolność człowieka do dostarczania swemu indywidualnemu i ogólnemu
istnieniu ludzkiemu rozumnego sensu”9.
Kryzys ten, który wpłynął na całą filozofię, znalazł swój wyraz również w jej
różnorodnych odgałęzieniach, tj. w nauce. W swym głównym biegu nauka stała
się nauką o faktach i wykluczyła ze swego zakresu wszelkie odniesienia do
rozumu. Kryzys, jaki miał tu miejsce, przybrał szczególny charakter: wstrząsnął
prawomocnością nauk, ponieważ dotyczył ich podstaw.
Z drugiej strony był to kryzys ludzi Europy, dotykający ogólnej sensowności
>ch życia kulturalnego, dotyczący całej ich egzystencji. Husserl zastanawia się,
jak doszło do tego, że prawda pogrążyła się w „zalewie sceptycyzmu” , który
teraz, jak się wydaje, napiera na całą cywilizację Zachodu. Przechodząc na
poziom egzystencji [ludzkiej], Husserl pyta: „Czy możemy na tym poprzestać,
czy możemy żyć w takim świecie, w którym wydarzenia historyczne nie są niczym
innym jak tylko jakimś nieustannym splotem iluzorycznych wzlotów i gorzkich
rozczarowań?” 10
By uniknąć tych niebezpieczeństw Husserl utrzymuje, że jedynym sposobem
jest namysł nad kryzysem całej cywilizacji zachodniej [,,z głębi naszej nędzy”]
oraz ponowne rozważenie historii ludzkości u progu nowożytności. Z drugiej
strony, jedyną drogą do urzeczywistnienia uniwersalnej filozofii i jej metodologii
jest podniesienie utajonego rozumu do poziomu samozrozumienia, odkrycia
jego rzeczywistych możliwości. Tylko dzięki tej operacji będzie można określić,
8 Ibidem , s. 8-9 [ibidem , s. 8].
9 Ibidem , s. 11 [ibidem , s. 10].
10 Ibidem, s. 4-5 [ibidem , s. 4-5].
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czy telos, równoznaczny z uniwersalnym rozumem, jest autentyczny. Gdy upewnimy
się co do tego, filozofia i nauka wykażą swą rzeczywistą tożsamość. „Filozofia,
nauka, byłyby zatem h i s t o r y c z n y m r u c h e m u j a w n i a n i a u n i w e r s a I n e g o r o z u m u w r o d z o n e g o l u d z k o ś c i j a k o t a k i e j ” 11.
Lecz jeśli refleksję należy skierować na kryzys cywilizacji zachodniej,
naturalną konsekwencją jest konieczność wiary w filozofię. Husserl utrzymuje,
że nie kłóci się to z naturalnym zachowaniem człowieka, ponieważ racjonalna
wiara w możliwość uniwersalnej wiedzy jest trwale zakorzeniona w jego bycie.
Co więcej, właśnie w nastawieniu na wywodzący się z tej skłonności wysiłek,
człowiek odkrywa możliwość działania na rzecz człowieczeństwa, najwyższego
wcielenia uniwersalnego rozumu.

2. L E B E N S W E L T JAKO PODSTAWA ŚWIATA NAUKOWO
PRAWDZIWEGO
Racjonalizacja przyrody, idealizacja danego intuicyjnie świata, z którego
wywodzi się nowożytna nauka, spełnia wymagania nie tylko wiedzy, lecz i praktyki.
Husserl pisze: „Wraz ze wzrastającym, coraz pełniejszym panowaniem ludzkiego
poznania nad światem człowiek uzyskiwał także coraz pełniejsze panowanie nad
praktycznym, otaczającym go światem, panowanie rozszerzające się w nieskończo
nym postępie” . Człowiek ponadto zaczyna panować nad społecznością należącą do
jego realnego otoczenia, a zatem nad sobą samym i innymi ludźmi, „ (...) oraz
(przypada mu) coraz większa władza nad swym losem i przez to coraz pełniejsza
«szczęśliwość», taka, jaką mogą sobie ludzie w ogóle racjonalnie pomyśleć” 12. Jak
już powiedzieliśmy, obiektywny świat nauki stanowi rezultat stopniowej konstruk
cji, dokonywanej na podstawie wstępnego abstrahowania od życia. Świat ten
otrzymujemy poprzez podniesienie nauki do poziomu „czystej teorii” , lub raczej
dzięki całkowitemu oderwaniu jej od różnorodności rzeczywistości. Jeśli zatem
chcemy odkryć na nowo znaczenie nauki dla ludzkości, należy koniecznie wziąć pod
uwagę zarówno naukę o faktach, jak i Lebensweit.
Rozważenie tego tematu jest zdaniem Husserla niezbędne; nie tylko po to, by
osiągnąć określoną podstawę nauki, lecz także dlatego, że nauka to wszystko, co
pomaga spełnić jej cel, czerpie w miarę potrzeb z Lebensweltu. Sami naukowcy
w istocie, czy to w trakcie pracy, czy też poza nią, stale opierają się na
doświadczeniu, odwołując się do świata pojmowanego intuicyjnie. Ponadto,
w przeciwieństwie do nauki, która istnieje od niedawna, Lebensweit zawsze jest
obecny.
By przejść jednakże do nowego rozważania Lebensweltu, Husserl stwierdza, iż
11 Ibidem, s. 13-14 [ibidem, s. 13].
12 Ibidem, s. 67 [ibidem, s. 63],
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na początek niezbędne jest dokonanie „transcendentalnej redukcji nauk”, to znaczy
powstrzymanie się od zajęcia jakiejkolwiek postawy wobec jej prawdziwości czy
falszywości oraz jakiejkolwiek domniemanej obiektywnej wiedzy o świecie. Po tym
zabiegu świat nauki nie przestaje istnieć, lecz jest wciąż tym, czym był od samego
początku; przestaje być jednakże ośrodkiem naszego zainteresowania, nie jest też już
punktem odniesienia naszych ostatecznych celów i działań. Uwaga nasza przesuwa
się na „świat jako stale nam daną zmianę sposobów dania” 13, to jest na Lebenswelt.
Posiada on, chociaż w zupełnie inny sposób, tę samą strukturę, co świat nauki.
Podstawowa struktura Lebensweltu leży jednakże u podstaw wszystkiego, co
relatywne; struktura ta nie jest relatywna sama w sobie, lecz konstytuuje „zawsze
prawomocne i zawsze określone a p rio ri” każdej drobiny naszego doświadczenia.
Struktura Lebensweltu zatem stanowi warunek naszej organizacji zmysłowej,
a także prawomocności nauki. Husserl twierdzi, że Lebenswelt jest „zawsze
i w sposób konieczny pierwotnie dany jako uniwersalna dziedzina wszelkiej
rzeczywistej i możliwej praktyki, jako horyzont. Tak więc życie jest zawsze
życiem - w - pewności - świata” 14. Lebenswelt jest wspólnym światem wszystkich
ludzi, w którym poruszamy się na codzień. Jest już nam dany w naturalny
sposób, ponieważ w horyzoncie ludzkości jesteśmy związani ze sobą. Jest to stała
dziedzina obowiązywania, zawsze dostępne i oczywiste źródło tego, czym zwykle
się zajmujemy. „Jeżeli nauka stawia pytania i odpowiada na nie, stwierdza
Husserl, to od samego początku (a z konieczności również później), są to pytania
oparte na fundamencie i podstawie owego pierwotnie danego świata, na którym
opiera się właśnie ta, jak również wszelka inna praktyka życiowa” 15.
W swej najbardziej bezpośredniej formie Lebenswelt jest środowiskiem, czy
raczej światem, w którym każdy z nas istnieje albo jako jednostka, albo jako
członek społeczności. Jest to najbliższy i znany nam świat, który wpływa na nas
z największą mocą, warunkuje nasze wybory i nasze zacłiowanie. Jest to również
świat, który przeszedł wiele społecznych i historycznych zmian; zmian nieuch
ronnych, bowiem jest to ten świat, o którym mówię ja, Chińczyk, Grek z epoki
Solona, a także Papuas. W końcu jest to świat, który funkcjonuje jako wspólny
horyzont dla każdego, kto chce znaleźć swój indywidualny sens życia pozos
tający w związku z jego własnymi zainteresowaniami i celami.
W swej bezpośredniej formie, kształtującej się w naszej obserwacji, w naszych
stosunkach z innymi, Lebenswelt przejawia się jako „świat otaczający” . W tym
przypadku nabywa on cech świata ważnego dla każdego i na zawsze; świata
percepcji i doświadczenia. „W świecie tym, stwierdza Husserl, jestśmy obiektami
pośród innych obiektów; mówiąc potocznie: jestśmy istotami żyjącymi to tu, to
tam, w zwykłej pewności doświadczenia, przed wszelkimi naukowymi (fizjo
13 Ibidem, s. 157. N a tem at natury Lebensweltu por. S. Strasser, Phénoménologie et sciences de
l ’homme, Louvain-Paris 1967, s. 77-78; A. Rigobello, Legge m orale e mondo délia vita, R om a 1968.
14 E. Husserl, D ie K risis..., s. 145, prze). K rzysztof Rak.
15 Ibidem, s. 124, przeł. K. Rak.
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logicznymi, psychologicznymi, socjologicznymi itp.) konstatacjami” . Jesteśmy
jednak także światowymi podmiotami, „tj. podmiotami, które ów świat
doświadczają, oceniają i myślą o nim, podmiotami obdarzonymi jaźnią, które
odnoszą się do niego w sposób celowy, podmiotami, dla których otaczający je
świat ma wyłącznie taki sens bytowy, jaki nadały mu nasze doświadczenia, nasze
myślenie, nasze wartościowania i tak dalej; nadały go w takich modi obowiązy
wania (pewności bytowej, możliwości, pozorności i tak dalej), jakie my jako
podmioty ustanawiające obowiązywanie obecnie konstytuujemy względnie już
posiadamy jako zwyczajowe nabytki i nosimy w sobie jako wartości tej lub innej
treści, które w dowolnym czasie na nowo dają się aktualizować” 16.
Stowarzyszenia, grupy, formacje kulturowe, które nas otaczają, a także warunki
naszego osobistego zachowania oraz nasze zewnętrzne teoretyczne reakcje składają
się na nasz świat, czy też „świat otaczający” . Husserl pisze: „Świat jest nam dany
jako wspólnocie; jest nam dany jako świat, który dla nas istnieje i ma dla nas
ważność; świat, do którego - również jako członkowie wspólnoty - przynależymy,
który w tym sensie bytowym jest pierwotnie dany“ '7.
Z natury swojej Lebenswelt jest w wysokim stopniu relatywny. Jest dla nas
formacją historyczną w stopniu, w jakim każdy z nas jest nią w swym własnym
bycie. Lebenswelt przyjmuje swą formę wychodząc od wspólnego, rzeczywistego
świata i zawsze konstytuuje się na nowo dzięki swej ewolucji. Zachowując swą
tożsamość jako świat już dany, do którego należymy, Lebenswelt wyraża „a
priori historii” . Jest źródłem i zachowuje się jak źródło sensu historii.
W przeciwieństwie do środowiska, które przejawia się w różnych modalnościach, „świat otaczający” jest jeden. Konstytuuje on „wspólny świat”, w którym
ludzkość żyje jako twórcza zbiorowość.
Zarówno „środowisko” , jak i „światy otaczające” grupują się wokół świata
europejskiego, choć w różnych aspektach kulturowych. Świat ten, będący
wcieleniem normy ludzkiej egzystencji, w której kulturalny człowiek może się
wyrazić i żyć zgodnie z rozumem, pochłania je wszystkie.
Świat europejski wiąże się z uniwersalnym Lebensweltem. Jak wszystkie
światy, również świat europejski jest historyczny; składa się on z formacji
związanych z czasem, i w konsekwencji czas modyfikuje go i odnawia.

3. TRANSCENDENTALNA E P O C H E JAKO „WYZW OLENIE”
PODMIOTOWOŚCI
By zachować naturę nauki, filozofia musi wyjść poza Lebenswelt, poza tę
rzeczywistość skrytą w anonimowości. Należy zatem przeprowadzić radykalną
16 Ibidem, s. 107, przeł. K. Rak.
17 Ibidem, s. 111, przeł. K. Rak.
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analizę genetyczną, aby sprowokować „całkowitą zmianę postawy naturalnej” ,
po dokonaniu której „nie żyjemy ju ż -ja k to się dotychczas działo w naturalnym
życiu - stale spełniając akty konstytuujące ważność pierwotnie danego świata” ,
choć nadal partycypujemy w tymże świecie18.
Chcąc osiągnąć ten cel, nie wystarczy skorygować kierunku naszej uwagi, ani
też skierować jej na zaniedbane wcześniej sfery, które są jednakże dostępne,
ponieważ stanowią one część naturalnego zachowania; przeciwnie, powinno się
poważnie rozważyć na nowo źródła wszystkiego, co uprzednio przyjmowano bez
żadnych wątpliwości - niezależnie od tego, czy chodzi o myśli, czy o czyny.
Rozumowaniu temu można by zarzucić, że zadanie osiągnięcia uniwersalnej
wiedzy i użytecznej metodologii, to jest filozofii w postaci nauki, jest możliwe do
spełnienia jedynie w upływie czasu, a zatem ma charakter czasowy. Sam Husserl
twierdzi jednak, że „idea doskonałości wraz z filozofią, z której historycznie
rzecz biorąc ona wyrosła, jest właśnie historycznym dziedzictwem ludzkości,
a przy tym sama należy do świata” 19. Filozofia więc w swej konkretnej
i historycznej formie zachowuje swą niezmienną tożsamość, ponieważ jej
pierwotny projekt reprezentuje i podtrzymuje zdaniem Husserla „nowy rodzaj
intencji” .
By osiągnąć pomyślną, absolutną zmianę postawy naturalnej, konieczne jest
przeprowadzenie transcendentalnej epoche bezpośredniej rzeczywistości i zainte
resowań życiowych. Zdaniem Husserla, przykład takiej epoche daje nam
Kartezjusz; jego epoche w istocie „obejmuje wyraźnie nie tylko ważność
wszelkich dotychczasowych n a u k (nie pomijając nawet matematyki, preten
dującej do apodyktycznej oczywistości), lecz także ważność przed i pozanauko
wego ś w i a t a ż y c i a c o d z i e n n e g o , a zatem świata doświadczenia
zmysłowego i całego karmiącego się nim życia myśli, przednaukowego a wreszcie
także i naukowego - świata”20.
Transcendentalna epoche, zauważa Husserl, „jest pewnym powstrzymaniem
się od totalnego uznania ważności świata, powstrzymaniem się od wszelkich
zainteresowań, od wszelkich odnoszonych i odnoszących się do świata aktów,
które jako takie przynależałyby do świata”21. Jest to zatem „zawieszenie” ,
„wzięcie w nawias” całej postawy naturalnej, a także samego Lebensweltu.
Po dokonaniu transcendentalnej epoche pole filozofii oczyszcza się z wszel
kich przeszkód, tych zwłaszcza, które pochodzą z uprzednio danego świata. To
oczyszczenie jest równoznaczne z odkryciem uniwersalnej korelacji, całkowicie
autonomicznej i absolutnej, która zachodzi pomiędzy światem a świadomością
świata, pomiędzy światem a transcendentalną podmiotowością.
Transcendentalna epoche otwiera przed filozofem „pewien nowy sposób
18
19
20
21
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doświadczania, myślenia, teoretyzowania (...), dzięki któremu stawia się on
ponad swoim naturalnym życiem, ponad naturalnym światem, nie tracąc
jednocześnie niczego ze swego istnienia, żadnej ze swych obiektywnych prawd,
nie tracąc w ogóle nic ze swoich duchowych nabytków życia w świecie i całego
życia wspólnotowego”22.
Lebenswelt zmienia się w ten sposób w „zjawisko” wspólnego, dostępnego
dla każdego świata, który swój sens czerpie wyłącznie z faktu pozostawania
w korelacji z naszym życiem intencjonalnym. Dlatego też Husserl twierdzi, że
„radykalne badanie świata jest systematycznym i czystym wewnętrznym bada
niem podmiotowości, która sama się «uzewnętrznia»”23.
Transcendentalna epoche jednakże, z zasady wyłączając jakiekolwiek założe
nia wstępne, całkowicie zmienia również samo ego. Jest to wszak wzięcie
w nawias całego Lebensweltu wraz z działalnością podmiotu oraz jego życia na
arenie świata. Z tego też raczej powodu, nie zaś ze względu na życie oparte na
tym, co zostało już przyjęte, podmiot „woli, która rozpoznaje samą siebie
w całym swoim dotychczasowym i przyszłym istnieniu (w całym zakresie swoich
zamiarów i nabytków)”24.
Lecz ego wciąż nie rozpoznaje siebie jako osoby ludzkiej. Ponieważ
podmiotowość transcendentalna może rozpoznawać siebie jako podmiot jedynie
w pierwotnej korelacji z przedmiotem lub już uprzednio danym światem, Husserl
stwierdza, że ego uzyskane poprzez transcendentalną epoche „nazywane jest «Ja»
jedynie przez nieporozumienie. Jest to jednakże istotne nieporozumienie,
ponieważ gdy próbuję określić je refleksyjnie, nie mogę powiedzieć, że tym «Ja»
jestem ja sam”25.

4. FILOZOFIA JAKO „ZACZYNANIE WCIĄŻ OD NOWA”
Obecnie podmiotowość transcendentalna, która jako taka jest „w sobie
pierwsza”, nie tylko stanowi ośrodek konstytutywnej aktywności sensu oraz
podstawę czy to Lebensweltu, czy świata nauki, lecz także reprezentuje wszystko
w siebie wchłaniającą dziedzinę wszelkiej możliwej wiedzy. Dlatego właśnie jest
racją bytu wszelkich możliwych form, jakie dotychczas przyjęła wiedza i jakie
nadal przyjmuje. Historia i człowieczeństwo są projekcjami podmiotowości
transcendentalnej, która uzewnętrzniając się w świecie, dąży do „osiągnięcia
siebie, swego własnego zrozumienia” . Podmiotowość transcendentalna zatem
stanowi ostateczną formę filozoficznej uniwersalności, która przybrała „okreś
lone oblicze” apodyktycznej nauki, by osiągnąć doskonałość. Wyraża ona
22 Ibidem,
23 Ibidem,
24 Ibidem,
25 Ibidem,
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rozum, który sam dla siebie staje się jawny, czy też na nowo przyswaja sobie swą
tożsamość i , , ś w i a d o m i e k i e r u j e istotową koniecznością ludzkiego
stawania się”26. Zdaniem Husserla jednakże autentyczna i absolutna samowiedza, której ucieleśnieniem jest transcendentalna epoche, polega na nieustannie
podejmowanych próbach. Z jednej strony, wymaga ona decyzji stale uaktual
nianej, z drugiej zaś wyboru, który zawsze winien być jednoznacznie określony.
Teraz staje się jasne, że filozofia, jeśli chce być nauką o podstawach, zawsze musi
zaczynać od nowa. Po odrzuceniu założeń wstępnych, które nie przeszły przez
analizę genetyczną, filozofia okazuje się żądaniem absolutnej wiedzy, prag
nieniem i ambicją raczej jej osiągania, niż osiągnięcia. Dla filozofii tej charak
terystyczna jest pewność, że taka absolutna wiedza istnieje. W filozofii ponadto
wiara w absolutną wiedzę staje się podstawowym warunkiem jej poszukiwania
i oceny stopniowo uzyskiwanych przez nią rezultatów.

P rzełożył Piotr M arciszuk

26 Ibidem, s. 13 [ibid., s. 13].
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Zusammenfassung
Vf. befaßt sich im Aufsatz mit der R ekonstruktion des Begriffs und der K ategorie
„Lebenswelt” in Edmund Husserls D ie K risis der europäischen Wissenschaften. Erwogen wird
K risis der Wissenschaft als Krisis der Vernunft, daraufhin wird die „Lebensweit” als G rundlage
wissenschaftlich w ahrhaften Welt festgestellt, schließlich gelangt der Vf. zur Auffassung
Philosophie als eines ständigen Beginnens, um das absolute Wissen zu erreichen.
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