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Getynga, Husserl, Ingarden1
Nawet jeśli legendy są częścią historii, nie ma powodu,
by pozwolić im całkowicie przerastać fakty, jeśli te da
się jeszcze dokładnie ustalić
(H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement,
The Hague, Nijhoff 1960,t . 1, s. XXIX-XXX

Studium poniższe stara się odtworzyć genezę interpretacji Husserla, jaką
proponuje, rozwija i broni filozofia Ingardena. Rekonstruując pewne trudno
ści, jakie Husserl napotkał w Badaniach logicznych, usiłuje ono oświetlić kul
minacyjny moment powstania Ingardenowskięj koncepcji fenomenologii. Po
zwoli to na ujawnienie zarówno historycznego, jak i pojęciowego aspektu jej
narodzin i w tym podwójnym uwarunkowaniu potwierdzi zasadność wiązania
Ingardenowskięj fenomenologii z getyngeńskim kręgiem uczniów Husserla.
Związek ten nie polega bowiem na zbieżności dat, ale wynika z faktu, że Ingardenowska ontologia wyłożona w pracy habilitacyjnej Essentiale Fragen
(1925), podejmuje tylko i rozwija istniejące już w getyngeńskim kręgu analizy.
Rozjaśnienie genezy filozofii Ingardena prowadzi do propozycji nowego spoj
rzenia na jej sens.
*

1
Zob. porównawcze studium Tischnera o filozofii Ingardena i Husserla, (a także innych
filozofów inspirowanych fenomenologią), które jednak nie zajmuje się aspektem genetyczno-historycznym, a także przedstawia wszystkie koncepcje jako równoprawne i równowartościowe:
W kręgu myśli Husserlowskiej, w: Myślenie według wartości, Kraków 1982, ss. 17-70.
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Ingarden przybył do Getyngi z końcem 1912 roku, czyli niemal w momen
cie ukazania się Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Publikaqa Idei, oznaczała pewną kulminaqç niezrozumienia narastającego od
pewnego czasu między Husserlem i uczestnikami getyngeńskiego seminarium,
dla których odniesieniem pozostawały ciągle Badania logiczne2. Wierni dotąd
uczniowie Husserla poczuli się „zdradzeni” przez swego mistrza, któremu za
rzucili idealizm. Radykalnie nowa problematyka Idei, wychodząca od koncep
cji bytu jako pierwotnej jedności struktury noetyczno-noematycznej, wymyka
ła się ich rozumieniu. Nie docenił jej nie tylko Ingarden; nikt chyba w owym
okresie nie zdawał sobie sprawy z jej filozoficznego znaczenia.
Osią Ingardenowskiej krytyki Husserla jest „zagadnienie idealizm-realizm”, wyłożone w studium Bemerkungen zum Problem Idealismus-Realis
m u s 3 (1929). Ingarden ujawnił jednak swój list do Husserla z 1918 roku, za
wierający już dość wyraźny zarys tej problematyki. Znajdujemy w nim także
wskazówkę, pozwalającą odtworzyć źródło, z którego czerpał on inspiraqe
w pierwszym okresie samodzielnej pracy. „Proszę mi wybaczyć, Drogi Panie
Profesorze, wszystkie te herezje [list zawiera ponadto krytyczne uwagi do pią
tej i szóstej rozprawy Badań logicznych ]. Lecz muszą one być wypowiedziane.
Prócz tego to jest właśnie ta fermentaq'a, która mi uniemożliwia doprowadze
nie mej pracy o Bergsonie do końca” 4. Zagadnienie „idealizm-realizm” uka
zuje się więc Ingardenowi w trakcie intensywnych studiów nad Bergsonem,
tuż przed zamknięciem redakcji swojej pracy doktorskiej Intuition und Intelekt
bei Bergson, pisanej w latach 1914-1918 pod kierunkiem Husserla. W jaki
sposób filozofia Bergsona naprowadziła go na trop kontrowersji miedzy idea
lizmem i realizmem?
Ingarden wspomina5, że tematem częstych rozmów z Husserlem w Getyn
dze i we Fryburgu były problemy wynikające z Bergsonowskiej teorii percep
cji, wyłożonej w M atière et mémoire. Otóż teoria ta, nawet jeśli nie widać tego
2 Meine Erinnerungen cm Edmund Husserl (odtąd: M E H), w: Husserl, Briefe an Roman Ingar*
den, opr. R. Ingarden, Den Haag, Nijhoff 1968, s. 113; tłum. polskie: Moje wspomnienia o Ed
mundzie Husserlu, „Studia Filozoficzne” (odtąd: SF) 2/1981, s. 8. Por. także O badaniach filozo
ficznych Edith Stein (odtąd: BES), w: E. Stein, O zagadnieniu wczucia, Kraków 1988, s. 158.
3 W: Festschrift, Edmund Husserl zum 70. Geburstag gewidmet, „Jahrbuch für Philosophie
und Phänomenologische Forschung”, (dalej: JPPF), Halle 1929, s. 159-190.
4 List do Husserla, w: Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963 (dalej: BFW), s. 460.
5 Ingarden sugeruje, że Husserl zapoznał się z myślą Bergsona za jego pośrednictwem (M EH
s. 116,130; SF 2/1981 s. 10, 14-15; por. także przypis 5 do wystąpienia Ingardena na sympozjum
w Royaumont, „Le problème de la constitution et le sens de la réflexion constitutive chez Ed
mond Husserl” in: Husserl, Cahier de Royaumont, Paris, Les Editions de Minuit 1959, (odtąd: H)y
s. 264; przypisy te pominięte zostały w wydaniu polskim, BFW 516-549). Teza Ingardena jest
mocno wątpliwa; oto co pisze na ten temat historyk ruchu fenomenologicznego: „Alexandre
Koyré [...] przybył do Getyngi via Paryż, skąd przywiózł nowiny o intuicjonizmie Bergsona”,
Spiegelberg The Phenomenological Movement, The Hague, Nijhoff 1960, t. I, s 225. Koyré prze
bywał w Getyndze od 1908 roku (wg Dictionnaire des Philosophes t. II, Paris, P.U.F. 1984,
s. 1450). Zob. także liczne analizy Bergsona w pracach Schelera z tego okresu.
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na pierwszy rzut oka, wiąże się właśnie z pewnym spojrzeniem na spór realizmu
z idealizmem. Według Bergsona człowiek wrzucony jest pomiędzy rzeczy, a per
cepcja (więc: przedstawienie), która miedzy nim i rzeczami pośredniczy, jest
jak tarcza, która go ochrania przed niezliczonymi i destabilizującymi pobudze
niami i podrażnieniami, atakującymi z zewnątrz świadomość. Postrzeganie po
lega na selekcji i sumowaniu, czyli na ograniczaniu obrazów. Według Bergsona
istnieją bowiem dwa systemy obrazów: obrazy zewnętrzne, które oddziałują
na siebie wzajemnie, nie będąc w żaden sposób skoordynowane, oraz system
obrazów, które odniesione są do naszego ciała, stanowiącego centrum ich upo
rządkowania. Jest to idea czystej percepcji6. Teoria ta pozwala rozwiązać, jak
sądzi jej autor, pewną trudność, którą filozofowie postrzegali zawsze jedno
stronnie. „Pytanie jakie stawia się miedzy realizmem i idealizmem — pisze on
w konkluzji tych analiz — wydaje się teraz bardzo jasne: jaki stosunek usta
nawia się miedzy tymi dwoma systemami obrazów? Nietrudno dostrzec, że
subiektywny idealizm wyprowadza pierwszy system z drugiego, zaś materialistyczny realizm wywodzi drugi system z pierwszego7. O ile Ingarden mógł być
zafascynowany pokrewnym Husserlowi wyczuleniem Bergsona na „bezpośred
nie dane świadomości”, o tyle musiał być rozczarowany jego stosunkiem do
problemu „idealizm-realizm”. „Zaznaczmy od razu nasze stanowisko, pisze
francuski filozof, które sytuuje się p o m i ę d z y [podkr. L.B.] realizmem
i idealizmem” 8.
Istotnie bowiem, Bergsonowskie rozwiązanie zbyt mocno przypomina
koncepcję bytu Husserla, którą zresztą chronologicznie wyprzedza o prawie
ćwierć wieku, a mianowicie pomysł zupełnie nowego postawienia problemu
idealizmu. Sytuując się entre-les-dew c, proponuje Bergson wyprowadzić z tej
źródłowej jedni percepq’i zarówno pojęcie idealizmu, jak i realizmu. Dlatego
Ingarden odrzucił je i ta opozycja wobec Bergsona, która będzie ostatecznie
także opozycją wobec Kanta, określiła horyzont pojęciowy, w jakim osadził
on swój spór z Husserlem. Odtworzenie genezy tej problematyki u Bergsona,
pozwoli precyzyjniej określić sens Ingardenowskiej krytyki fenomenologii.
Jakie jest filozoficzne podłoże tej konkluzji Bergsona? Wiadomo, że był on
uważnym czytelnikiem pism Fichtego9, któremu zawdzięczał zresztą wiele
6 Czystej, bo nie uwzględnia się tu jeszcze pamięci.
7 Bergson, Matière et mémoire, (1896), Paris, PUF 1968, s. 21.
*
Ibidem, s. 259. Bergson wielokrotnie powraca do tej problematyki. W L'introduction à la
métaphysique, przedstawia swoją metodę jako jedyną, która umożliwia przezwyciężenie rozdarcia
miedzy realizmem i idealizmem; Bergson, La pensée et le mouvant, (1938), Paris, PUF 1985,
s. 206-207; artykuł Le cerveau et la pensée, w całości poświęcony jest temu zagadnieniu, w: Berg
son, L ’energie spirituelle (1919), Paris, P.U.F. 1985, s. 191-210.
9
Świadczy o tym, pośrednio, wiele tez Bergsonowskiej filozofii, na przykład twierdzenie
o fragmentarycznym charakterze świadomości czy stawianie działania przed poznaniem, praktyki
przed wiedzą, oraz bezpośrednio, niedawno opublikowane wykłady Bergsona o filozofii Fichtego
w PE.N.S.; por. Cours d’O. Hamelin et de H. Bergson Fichte, (1898), Presses Universitaires de
Strasbourg, Cahier du Séminaire de Philosophie 1988.
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własnych pojęć, a także zawziętym krytykiem K anta. Nie ulega wątpliwości,
że „subiektywny idealizm” w jego analizie odnosi się do filozofii Fichtego.
I rzeczywiście, w Wissenschaftslehre z r. 1794 można nawet odnaleźć tę samą
kontrowersję, sformułowaną już przez Fichtego w kategoriach percepcji
i przedstawienia ( Vorstellung). „Prawdziwe pytanie, czytamy tam, które prze
ciwstawia realizm idealizmowi, jest następujące: jaką drogą należy podążać,
aby zdać sprawę z przedstawienia” 10.1 Fichte rozwiąże problem przedstawie
nia podążając drogą czystego Ja. Porzucając rzecz samą w sobie, radykalizuje
więc jedynie zagadnienie postawione wcześniej przez K anta. Geneza kontro
wersji „idealiznurealizm” prowadzi więc, poprzez Bergsona i Fichtego, do
transcendentalnego Kantowskiego pytania: w jaki sposób możliwe jest przed
stawienie ( Vorstellung), to znaczy — po prostu — poznanie?
Dobrze znana odpowiedź K anta jest już implicite, zawarta w tym podsta
wowym twierdzeniu: „Intelekt nie jest zdolny niczego oglądać, a zmysły ni
czego myśleć. Tylko stąd, że się one łączą, może powstać poznanie” 11. To
połączenie — w poznaniu — zmysłów i intelektu interpretować można jako
rodzaj zgodności umysłu i rzeczy, wymaga to jednak nieznacznego — ale zna
czącego — dostosowania klasycznej koncepcji prawdy do „kopemikańskiej
rewolucji” K anta, odrzucającej myśl o poznaniu, które dostosowuje się do
przedmiotów i ustanawiającej nową zasadę epistemologiczną, według której
„to przedmioty muszą się dostosowywać do naszego poznania” n . Otóż kla
syczna definicja prawdy jako zgodności rzeczy i umysłu implikuje istnienie
pewnej rzeczywistości transcendentnej wobec umysłu, dlatego K ant dokonać
musiał przesunięcia, które byt zewnętrzny, poprzez władzę zmysłów, sprowa
dza „do immanencji”. Res — rzecz — nie jest wtedy rzeczywistością samą
w sobie, gdyż jako taka, z samej swej natury albo raczej z definicji — musi
pozostać niepoznawalna; res, odsyła teraz do rzeczywistości takiej, jaka ujaw
nia się nam w naszej ludzkiej zmysłowości. Kaniowska rewoluqa zakłada ta
ką właśnie metodologiczną „ostrożność”, która zabrania poszukiwać istnienia
w postawie spekulatywnej, nakazując refleksję nad sposobem, w jaki jego po
znanie jest możliwe. Po takiej modyfikaqi, K ant może otwarcie przyjąć13 kla
syczną definicję praw dy ja k o adeąuatio rei ad intellectum.

To właśnie w tym przemieszczeniu zawiera się sedno problematyki „idealizm-realizm” u Ingardena. Jego koncepqa realizmu zakłada rzeczywistość
transcendentną wobec świadomości zmysłowej, a założenie takie wymaga
podważenia lub ominięcia, w taki lub inny sposób, „kopemikańskiej rewolu10 G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), cz. II, w: Fichtes Werke,
Leipzig, F. Meiner 1922, s. 351 P, 155-156].
11 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, (1781), tłum. R. Ingarden, Warszawa, 1986, t. I, B 75
= s. 139-140.
12 Ibidem, 1.1, B XVI = s. 31.
13 Ibidem, 1.I, A 58 = s. 145.
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cji” Kanta. To dzięki niej bowiem możliwa jest słynna konkluzja, mówiąca,
że «istnienie» nie jest oczywiście realnym orzeczeniem, tzn. pojęciem czegoś,
co może dołączyć się do pojęcia pewnej rzeczy. Jest ono jedynie uznaniem
w istnieniu (Position ) pewnej rzeczy lub pewnych własności samych w so
bie” 14. „Realny” (real), odsyła do kategorii jakości, podczas gdy „istnienie”,
wpisuje się w perspektywę kategorii modalnych, wyrażających jedynie „sto
sunek”, rzeczywistości samej w sobie do poznającego podmiotu, nie prowa
dząc do żadnego poznania15. Nie będąc niczym „realnym” (nie implikując
«jakości»), istnienie nie jest także przedmiotem poznania i nie mieści się
w pojęciu rzeczy. A jeśli tak, to z punktu widzenia poznania, istnienie może
być wzięte w nawias, co uprawomocniałoby Husserlowskie Einklammerung.
„Realistyczne” nastawienie zmusza Ingardena już w owym wczesnym
okresie nie tylko do odrzucenia wypośrodkowanej postawy Bergsona, ale
także do podważenia transcendentalizmu K an ta16. A przecież Kant bronił
się przed oskarżeniem o idealizm17; a dokładniej, uznał za prawomocny
idealizm transcendentalny (epistemologiczny), odrzucając idealizm metafizycz
ny, będący jego zdaniem „skandalem filozofii i powszechnego rozumu lu
dzkiego” 18.
Aby dowieść obiektywności istnienia świata, Ingarden wybiera więc drogę
„przeciw immanencji”. Musi w nowej perspektywie rozważyć stosunek miedzy
istnieniem a poznaniem. Wzajemne uwarunkowanie zagadnień metafizycz
nych i epistemologicznych zostaje przezeń rozpoznane i przeanalizowane
— w nie-kantowskiej postawie19 — w wykładzie habilitacyjnym Stanowisko
teorii poznania w systemie nauk filozoficznych (1925), „który już de facto
— jak Ingarden napisze później — otwierał perspektywę na odmienną drogę
rozwiązywania sporu miedzy idealizmem i realizmem” 20. Sama zaś rozprawa
14 Ibidem, t. II, B 626 = s. 339.
,s Zob. M. Heidegger, Kants These über das Sein, (1961), w: Wegmarken = Gesamtausgabe,
Bd 9, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 1976, s. 451 i n.
16 Że Kant i Bergson stanowią, oczywiście oprócz Husserla, podstawowe filozoficzne odnie
sienia dla Ingardenowskiej filozofii, zwłaszcza tego wczesnego okresu, świadczy pobieżna dysku
sja poglądów na teorię poznania w Stanowisku...: „zawisłość metafizyki od teorii poznania, czyta
my tam, głosili d , którzy — jak Kant i kantyści — uznawali tzw. prymat teorii poznania w sys
temie filozoficznym. Dwustronną zależność głosi np. H. Bergson...”; poza tymi dwoma filozofami
Ingarden wymienia jeszcze tylko Znamierowskiego; U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971
(odtąd: PTP), s. 386.
17 Kant (1781), 1 .1, B 274 i n. = s. 398 sq.; Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafi
zyki, tł. B. Bornstein, Warszawa 1969, Uwaga III, s. 59 i n.
“ Kant (1781), 1 .1, B XXXIX = s. 50.
19 Oto główna anty-kantowska teza tego tekstu: „...podmiot poznania przez spełnienie aktu
świadomości (a raczej w tym akcie) uzyskuje wiedzę o naturze i własnościach przedmiotu „zgod
ną” z naturą i własnościami, które przedmiot posiada bez względu na to, czy jest właśnie po
znawany, czy nie”, PTP, s. 389.
20 Streit um die Existenz der Welt, Tübingen, Niemeyer, tom I, 1964, s. VII; tłum. D. Gierulanka, Spór o istnienie świata, 1 .1, Warszawa 1987, s. 11.
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habilitacyjna, Essentiale Fragen, poświęcona jest głównie teorii przedmiotów
idealnych i odnosi się do problematyki Badań logicznych, które przyjmują
transcendenq'ç zarówno przedmiotów materialnych, jak i idealnych wobec
świadomości21, podczas gdy immanenqa jest już wyraźnym filozoficznym mo
tywem Idei.
Ani Kant, ani Bergson nie przynoszą jeszcze świadomie rozwiniętej kon
cepcji bytu jako źródłowej podstawy, z której dopiero wyprowadzone zostaną
pojęcia świata i świadomości. Znana jest jednak próba Heideggera, której da
ta zbiega się niemal z Essentiale Fragen, spojrzenia na Kanta poprzez to nowe
pojęcie bytu z Husserlowskich Idei. Heidegger uważa, że w pierwszym wyda
niu K rytyki czystego rozumu, wyobraźnia transcendentalna pełni funkqç naj
głębszego korzenia zarówno czystej naoczności, jak i czystego myślenia, ale że
w wydaniu z 1787 roku, Kant wycofał się z tej doktryny22. — Ingarden zmie
rza w dokładnie przeciwnym kierunku, przyjmuje bowiem potoczne, a nie fi
lozoficzne pojęcie bytu. Napotkawszy trudności, z jakimi borykał się Kant
— bo czytając Bergsona poznaje się mimo woli słabości Kanta — uzależnił
parę pojęć idealizm/realizm od pary pojęć immanencja/transcendenqa, i za
mknął sobie drogę zainaugurowaną przez Idee, które sprowadzają wszelkie
doświadczenie do immanencji i dopiero w takiej postaci przyjmują je jako
podstawę do rozważań filozoficznych.
Ingarden pozostał w horyzoncie Badań logicznych. Do Getyngi przybył
w krytycznym momencie, kiedy, z jednej strony, getyngeńscy studenci rozwi
jali już po swojemu koncepcję intuicji eidetycznej, a z drugiej Husserl skłaniał
się do jej porzucenia, rozwijając stopniowo, już od 1905 roku, metodę feno
menologiczną jako redukcję do immanencji. Studenci odczuwali to jako sprze
czność. Już w 1905 roku, w wykładach Husserla o świadomości czasu23, poja
wił się program nowej metody fenomenologicznej, ale w semestrze letnim
1913 roku, wykład „Przyroda i duch”, który stanowić będzie podstawę dla
opracowywanego przez E. Stein tekstu Idei II, kontynuował rozważania
w perspektywie eidetycznej, co odczytywane było przez grupę getyngeńską ja
ko nastawienie „realistyczne”. W tym samym 1913 roku wydane zostały Idee,
i Husserl ukazał się swym studentom jako „idealista”; wkrótce stało się jed
nak jasne, przynajmniej dla Edith Stein, że porzucił on myśl o publikaqi wy
kładu „Przyroda i duch”, i że zapowiedziany projekt następnych części Idei
uległ daleko idącym modyfikacjom24. Dla Ingardena była to niekonsekwen21 Por. E. Lévinas, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl (1930), Paris, Vrin
1984, s. 146.
22 M. Heidegger, Kant a problem metafizyki (1929), tłum. B. Baran, 1989, s. 155 i n.
23 Opracowane przez Heideggera i wydane w 1928 roku jako Vorlesungen zur Phäno
menologie des inneren Zeitbewusstsein, tłum. polskie J. Sidorek; Wykłady z fenomenologii we
wnętrznej świadomości czasu, Warszawa, 1989.
24 D. Gierulanka, Od tłumacza, w: Husserl, Idee... Księga druga, Warszawa, 1973, s. XV; por.
także BES 159.
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cja 25. Obserwując m yśl H usserla w procesie jej rodzenia się, nie dostrzegł on
innej konsekw encji, której wyrazem były owe zmiany stanowiska filozofa, tej
mianowicie, która przezwyciężając intuicję eidetyczną, prowadziła go do pro
blematyki konstytucji. — Doszło więc do rozłamu między Husserlem a grupą
filozofów inspirowanych jego nauczaniem, którą historia filozofii zapamiętała
pod nazwą Koła getyngeńskiego26.
Wielokrotnie opisywano ogólne cechy tej wczesnej — getyngeńskiej — in
terpretacji Husserla: realizm, obiektywizm, platonizm. Przez pryzmat Logi
sche Untersuchungen, filozof wyglądał, jak pisze Spiegelberg, na „realistyczne
go obiektywistę, a nacisk, jaki kładł on na idealne prawa, zdawał się nakierowywać go wręcz na obrośnięty w piórka platonizm” 27. Fenomenologia ozna
czała więc dla getyngeńskiego Koła rodzaj ogólnej teorii przedmiotów ideal
nych — istot. Husserlowskie Sache, rozumieli jego przedstawiciele dosłownie,
jako rzecz-przedmiot, a nie filozoficznie, jako byt, czyli podłoże wszystkiego,
co dane w świadomości. Gdy Husserl zmierzał ku analizom świadomości, Getyngeńczycy reprezentowali zdecydowanie przedmiotowe nastawienie. Przed
mioty idealne były dla nich rodzajem istności, które świadomość ujmowała
w skończonej i ustalonej postaci; i tak A. Reinach badał istotę „istności” pra
wniczych, E. Stein — istotę społeczeństwa i państwa, H. Conrad-Martius
— istotę kolorów i dźwięków, Ingarden — istotę literackiego dzieła sztuki itd.
Husserl natomiast ukierunkowywał fenomenologię na problematykę konsty
tucji, to znaczy na badania sposobu, w jaki to, co dane, w szczególności to, co
dane jako przedmiot ogólny — uniwersalia, ale także istoty — konstytuuje się
w świadomości na bazie jednostkowych postrzeżeń zmysłowych.
Na tym tle łatwo zrozumieć dlaczego doszło do rozdźwięku między Hus
serlem i getyngeńskimi studentami. Gdy on rozwijał problematykę konstytu
cji, oni interesowali się strukturą świata przedmiotów idealnych; gdy on redu
kował uniwersalia do immanenq’i; oni ujmowali je jako transcendentne wobec
świadomości; on badał, w jaki sposób przedmioty idealne ukazują się świado
mości, oni zaś — jaka jest ich natura i organizaqa, Oto jak Levinas pod
sumowuje tę „platonizującą” getyngeńską interpretację: „świat idealny zostaje
zrehabilitowany [...] Oprócz świata form, istnieje świat istot materialnych
(sachhaltig), który ujawnia się w generalizacji: istota czerwieni, przedmiotu
barwnego, człowieka, wspólnoty itd. Istoty takie tworzą podstawę prawd ko
niecznych, które uchwytujemy w nich poprzez platońską kontemplaqę [...]
Obszar prawd koniecznych obejmuje więc świat tak rozumianych istot, który
jest nieograniczony i którego rozległości tradycyjna filozofia nawet nie podej
25 MEH s. 113 przypis, SF 2/1981, s. 8 przypis 10.
26 Zob. Spiegelberg, The Phenomenological Movement, The Hague, NijhoiT 1982, s. 166 i n.
Trzecie wydanie z 1982 roku zostało istotnie poszerzone, także w zakresie obejmującym historię
Koła getyngeńskiego.
27 Ibidem, 92.
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rzewała. Jest to także jakiś sposób rozumienia filozofii Husserla” 28. Reinach
i Conrad-Martius otwarcie przyznają później, że od samego początku pomyli
li się radykalnie co do sensu Husserlowskiej filozofii29. Ingarden dowodził zaś,
że Husserl obrał fałszywą drogę.
Jednym z najistotniejszych momentów Logische Untersuchungen było po
stawienie w nowych kategoriach filozoficznego problemu ogólności. Husserl
odrzucał teorię abstrakcji Locke’a i Hume’a (Rozprawa I), a także Kantowską
koncepcję prawodawstwa intelektu. Przeciwko empirystom użył ich własnego
argumentu: nie ma przejścia od faktów do uniwersalności i identyczności, nie
istnieje logiczne uzasadnienie wnioskowania na podstawie faktów (inference).
Na przekór Kantowi twierdził zaś, że kategorie nie podlegają dedukcji; to, co
ogólne, jest dane w naoczności. „To nie w aktach jako przedmiotach , — pisze
Husserl —■ale w przedmiotach tych aktów, znajdujemy podstawę abstraho
wania pozwalającą zrealizować rzeczone pojęcia” 30. Zbudowanie na tej pod
stawie spójnej teorii uniwersaliów pozwoliłoby uniknąć sceptycyzmu. Getyngeóscy uczniowie wierzyli także, że pozwoliłoby to uniknąć idealizmu Kanta.
Zbudowanie takiej teorii wymagało rozwinięcia koncepcji ideacji lub sze
rzej — intuicji eidetycznej Wesensschau), która jest szczególnym rodzajem do
świadczenia, szczególnym typem aktów świadomości uchwytujących rodzaje
lub istoty (Eidos. Weseń). Na czym doświadczenie to polega? Co można o nim
pozytywnie powiedzieć? Jest to najbardziej kontrowersyjny moment Badań lo
gicznych, toteż odpowiedzieć na te pytania nie jest sprawą prostą. Nie chodzi
zatem o abstrahowanie w sensie, w jakim rozumieli je empiryści, nie są to
także akty selektywnie skierowane na pewne treści spostrzegania i wyłuskują
ce gotowe, obecne w naoczności, idealne przedmioty. To, co dane zmysłowo
jako przedmiot indywidualny, jest jak egzemplifikacja ogólnej istoty; istota,
zaś jest jak rodzaj, pod który indywidualny przedmiot podpada. Można by
więc powiedzieć, że istota — Eidos jest tym, co pozostaje nie zmienione i nie
zmienne w rozmaitych egzemplifikacjach pewnego rodzaju przedmiotów, zaś
proces ideacji, czyli przejście od tego, co indywidualne, do ogólnych istot wy
maga, danego w swej indywidualności, podłoża zmysłowego31.
To, co ogólne, jest więc w koncepcji Badań logicznych, wplecione w tkankę
bezpośrednich danych zmysłowych. I Husserl mówi tu o przedmiotach ogólv Lévinas (1930), s. 145-146. Por. np. co pisze na ten temat Hering, Phénoménologie et
philosophie religieuse, Paris, Alcan 1926, s. 57:
dominująca jest rola, jaką odgrywa w fenome
nologii naoczne uchwytywanie istot (Wesens-Schau) [...] oraz olbrzymia rozpiętość sfery praw
a priori, którą pozwoliło ono ujawnić. Jakże daleko jesteśmy od tych kilku rzadkich „sądów
syntetycznych a priori, jakie Kant przyjmował poza sferą matematyki”.
29 Ph. Merlan, Idéalisme, réalisme, phénoménologie, w: H, s. 383.
30 Logische Untersuchungen, (odtąd: LU), Halle, Niemeyer, tom III, 1928 (3), s. 141.
31 Passim; por. w szczególności najsłynniejszy bodaj ustęp na ten temat — LU III, s. 183;
zob. także np. Lévinas, Réflexion sur la „technique” phénoménologique, H, s. 102, Spiegelberg
(1982) s. 697, K. Michalski, Logika i czas, Warszawa, 1988, s. 20 sqq.; etc.
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nych, których sposobem istnienia jest idealność. Stąd wywodziła się platonizująca interpretacja Getyngeńczyków, chociaż u samego Husserla kwestia istnie
nia uniwersaliów pozostała nieokreślona: były one po prostu „przedmiotami
idealnymi” 32.
Pojęcie przedmiotów idealnych ma jednak zakres szerszy, niż pojęcie
przedmiotów ogólnych, bo istnieje cała hierarchia uniwersaliów, której grani
cami są idealne przedmioty ogólne z jednej strony i idealne przedmioty in
dywidualne z drugiej. Filozoficznie, jest to istotny i nowy moment, wyraźnie
zresztą obecny u Ingardena, polegający na nietożsamości ogólnego i idealne
go. Husserl napisze w Ideach. „Każda istota, czy to zawierająca materialne
określenia (sachhaltig), czy pusta „formalna, pozbawiona materialnych okreś
leń” (a więc czysto logiczna) włącza się w hierarchie istot, w hierarchie rodza
jów (Generalität) i gatunków (Spezialität) . Do niej przynależą z konieczno
ścią dwie nigdy nie zlewające się granice. Schodząc w dół docieramy do naj
niższych różnic gatunkowych albo, jak również mówimy, do eidetycznych
odmian najbardziej szczegółowych (Singularitäten)', wznosząc się w górę po
przez istoty rodzajowe i gatunkowe — do najwyższego rodzaju” 33.
Otóż Husserl nie stworzył spójnej teorii uniwersaliów i uczniowie jego
podchwycili niejedną trudność pozostawioną bez wyraźnego rozwiązania. Do
strzegł to Spiegelberg, który w 1930 roku, w Jahrbuch Jur Philosophie und
Phänomenologische Forschung, tom XI, ss. 1-238, opublikował studium pt.
„Über das Wesen der Idee”. Sam wymieni je potem jednym tchem z wcześniej
szym i pracami poświęconymi tym zagadnieniom, opublikowanymi w tym sa
mym periodyku, a mianowicie z Bemerkungen über das Wesen, die Wesenheit
und die Idee Jeana Heringa („Jahrbuch...”, tom IV, 1921, ss. 495-543) oraz
z Essentiale Fragen Romana Ingardena (tom VII, 1925)34. W tym samym
1930 roku, w swojej Théorie de l ’intuition dans la phénoménologie de Husserl
E. Lévinas napisze: „można więc zrozumieć godne podziwu usiłowania w tym
kierunku [tzn. w doprecyzowywaniu teorii uniwersaliów - L.B.] uczniów Hus
serla” 35, i poza pracami wymienionymi przez Spiegelberga, cytuje jeszcze Un
tersuchungen zur Phänomenologie der Erkenntnis Hansa Lippsa (1927-28) [re32 Spiegelberg (1982), s. 96: „But all that Husserl had claimed at this stage was that univer
s a l were entities of their own with an existence sufficient to allow the assertion of true proposi
tions about them. He never stated that they were real, eternal, changeless, or in any way superior
to particulars. Their special mode of existence always remained undetermined, exept for the fact
that it was called „ideal” (ideales or ideelles Sein);, por. także Lyotard, La Phénoménologie, PUF
(Que sais-je?) Paris, 1954, s. 14: J a «vision des essences» (Wesensschau) n’a aucun caractère
métaphysique, la théorie des essences ne s’encadre pas dans un réalisme platonicien où l’existence
de l’essence serait affirmée; l’essence est seulement ce en quoi la „chose même” m’est révélée dans
une donation originaire”.
33 Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłumaczenie D. Gierulanki, War
szawa 1975, por. także § 12, s. 43-44; por. także §, s. 18, etc.
34 Spiegelberg (1982), s. 155 przypis 57.
35 Lévinas (1930), s. 158 oraz s. 158 przypis 51.
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print 1976] oraz Phénoménologie de philosophie religieuse, Heringa (1926). Ta
ostatnia praca, dyskutując zagadnienie „istot eidetycznych”, odsyła jeszcze na
strony 161-168 Realontologie H. Conrad-Martius, która dyskutuje z tezami
Heringa („Jahrbuch...” 1923, tom VI)36. — Oto (z wyjątkiem Lévinasa) krąg
autorów tworzących Koło Getyngeńskie37 oraz cała seria publikacji poświęco
nych uzupełnieniu teorii uniwersaliów.
Otóż główna trudność tej teorii dotyczyła właśnie ideacji, która jest szcze
gólną odmianą Anschauung - naoczności albo intuicji. O ile bowiem pozytyw
ne określenie na czym ona polega, na podstawie Badań logicznych, nie jest
sprawą prostą, o tyle jest to zarazem nieodzowne, aby metoda eidetycznego
ujmowania istot określić mogła swoją odrębność wobec empirystycznej teorii
abstrakcji. Bo przecież istnieją pojęcia ogólne pochodzenia czysto empirycz
nego; tego fenomenologia nie neguje. Zgodnie z empirystycznym nominalizmem możemy rozumować w ten sposób: wszystkie obserwowane do dzisiaj
wrony są czarne, więc wszystkie wrony są czarne — pojęcie wrony otrzymuje
określenie „czarny”. A stąd postawić można fenomenologii poważny zarzut:
jej czyste istoty (Wesen) nie są niczym innym jak tylko hipostazami tak utwo
rzonych pojęć.
Lévinas dowodzi, że zarzut ten można radykalnie odeprzeć wykazując spe
cyfikę fenomenologicznego ujmowania, przedmiotów idealnych. Ale jak wi
dzieliśmy, Husserl mówi o całej ich hierarchii. Otóż inaczej dane są w naocz
ności kategorie ogólne, inaczej czyste istoty ; określenie specyfiki fenomenolo
gicznego ujmowania przedmiotów idealnych wymaga zatem, zdaniem
Lévinasa, rozgraniczenia intuicji kategorialnej i intuicji ejdetycznej. Aby una
ocznić problem, można posłużyć się obrazowym wyrażeniem i powiedzieć, że
intuicja kategorialna byłaby poznaniem przedmiotu wszerz (powiązanie róż
nych jego momentów), zaś intuicja eidetyczna poznaniem w głąb. U samego
Husserla, pierwsza pociąga za sobą ukonstytuowanie się stanu rzeczy ( Sach
verhalt), druga wymaga jedynie przedmiotu (jakości). W pierwszym przypad
ku ujmowana jest całość stanu rzeczy domniemanego w sądzie „wrona jest
czarna”; nie zachodzi tu rozdział miedzy dwoma czystymi istotami („wrona”
i „czamość” ), ale struktura całego stanu rzeczy („fakt, że wrona jest czarna”)
określa kategorie orzeczeniową ,jest” — czyli prawdziwy przedmiot ogólny,
który nie posiada żadnego ekwiwalentu zmysłowego w naoczności. A mimo
to jest on bezpośrednio dany. Inne przykłady takich ogólnych kategorii, to
negacja, jedność, liczba, podobieństwo itp. Otóż korelatem zmysłowym sądu,
36 Hering (1926), s. 52, przypis 31.
37 Hering (1926) s. 145 i n., cytuje wybraną literaturę fenomenologiczną; na 47 pozycji wy
mienia 3 prace Husserla, 7 Reinacha, 4 Conrad-Martius, 3 Stein, 3 Koyre, 1 Ingardena, 1 Conra
da — lista ta odzwierciedla znaczenie getygeńskiej interpretacji fenomenologii w owych latach,
a także szczególny autorytet, jakim cieszyli się w tym kręgu Hedwig Conrad-Martius i Adolf
Reinach.
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w którym dane są pojęcia ogólne, jest dla Husserla właśnie Sachverhalt, stan
rzeczy, którego struktura, dana bezpośrednio w naoczności, pozwala uchwy
cić owe ogólne kategorie. W przeciwieństwie do Hume’a, stosunek miedzy
ideami (relation o f ideas), nie jest tu więc traktowany jako wytwór umysłu,
lecz jako bezpośrednia dana naoczności38. O ile jednak „w naoczności form
kategorialnych, pisze Levinas, przedmiot utworzony (Sachverhalt), zawiera
w sobie przedmioty, które go tworzą [...], istoty, przeciwnie, będąc utworzone
na bazie spostrzeżenia zmysłowego, przekraczają je [/0 transcendent] w pewien
sposób” 39. Różnica miedzy intuicją kategorialną i intuicją eidetyczną wyraża
się, zdaniem Levinasa, odmiennym w obu przypadkach stosunkiem między
danymi zmysłów i znaczeniem. Jeśli różnica ta nie jest wyartykułowana, to
fenomenologia może być sprowadzona do wersji empiryzmu. — Tylko, że nie
jest ona wprowadzona w Logische Untersuchungen, a w Ideach, nie jest wpro
wadzona w sposób wyraźny. „To w szczególności p. Heringowi, pisze
Levinas, przynależy zasługa postawienia tego problemu” 40.
W jaki sposób Hering postawił to zagadnienie? Bemerkungen über das We
sen, die Wesenheit und die Idee, pochodzą z 1921 roku, ale autor zaznacza, że
opracował je na podstawie notatek z roku 191341, i że odnoszą się one w czę
ści do dyskusji, które miały miejsce w czasie getyngeńskich ćwiczeń uniwer
syteckich Husserla i Reinacha. Punktem wyjścia jest następująca konstataq'a:
0 ile można pokusić się o określenie wspólnego mianownika rozmaitych kon
cepcji fenomenologii, którym będzie istnienie nie-empirycznych przedmiotów,
umożliwiających badania aprioryczne, o tyle daleko jest jeszcze do zgodnej
opinii na temat natury tych przedmiotów42. I Hering proponuje rozróżniać
trzy rodzaje przedmiotów idealnych (nie-empirycznych): istoty, jakości idealne
1 idee, kojarząc je z poszczególnymi kategoriami Arystotelesa43. Istota (We
sen), odpowiadająca 7cpanr| oöcria, to ii, jest idealnym przedmiotem indywi
38 Hering (1926), s. 68-69 przypis 56, trafnie odnosi problematykę Sachverhalt do Platońs
kich uwag z Teajteta 184b-185c, gdzie Sokrates wydobywa ze swego rozmówcy stwierdzenie, że
różnica pomiędzy kolorem i dźwiękiem nie jest spostrzegana ani wzrokiem, ani słuchem, a mimo
to dana jest w spostrzeżeniu.
39 Levinas (1930), s. 122.
40 Ibidem, s. 158.
41 Hering, Bemerkungen über das Wesen, die Wesenheit und die Idee, JPPF, t. IV, Halle 1921,
s. 495 przypis 1. Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, że Ingarden znał te zagadnienia od
samego początku, gdy tylko zostały sformułowane.
42 Hering (1921), s. 495: „Eine von allen phänomenologisch gerichteten Philosophen in glei
cher Weise erkannte [...] Grundtatsache lässt sich schon jetzt namhaft machen: Die Existenz nicht
empirischer Gegebenheiten, die die sogenannte apriorische Forschung möglich machen. Über das
Wesen dieser Gegenstände gehen allerdings die Ansichten noch weit auseinander”. — Odpowia
dając na esej Heringa, Ingarden, Spiegelberg, Lipps czy Conrad-Martius potwierdzą tę opinię.
Zob. także Hering (1926), s. 72.
43 Ingarden streszcza poglądy Heringa w § 10 Essentiale Fragen, w: Z teorii języka i filozo
ficznych podstaw logiki, (odtąd: TJL) Warszawa, 1972, s. 361-366.
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dualnym , który istnieje tylko o tyle, o ile istnieje sam przedmiot indywidual
ny44. Idealna jakość ( Wesenheit), skojarzona przez Heringa z jakością Arys-

totelesowską jako etôoç ( a ^ j i a ) 45, jest własnością samą w sobie (np. „czer
woność”) i w rezultacie czymś w rodzaju Platońskiej idei, posiadającej istnie
nie niezależne od wszelkiego bytu empirycznego; każdy przedmiot zawiera
w sobie realizacje idealnych jakości. Pozostaje jeszcze wyjaśnienie natury po
jęć ogólnych, takich na przykład jak „koń”; «koń», pisze Hering, nie jest in
dywidualnym koniem” 46. Będzie to trzecia kategoria przedmiotów idealnych
— idee, które nie stanowią jednak ,jakiejś osobnej klasy istnień, obok przed
miotów, jakości etc.” 47 Idee byłyby przedmiotami idealnymi „drugiego stop
nia”, takimi, że każdemu istnieniu — obojętne jakiej natury, idealnemu czy
rzeczywistemu — odpowiada pewna idea. Ingarden ma racje podkreślając
wątpliwości Heringa, który pozostawia w zawieszeniu wiele pytań dotyczą
cych idei; przyjmuje on zresztą z uznaniem zaproponowane przez Ingardena
uzupełnienia48.
Zadanie jest teraz następujące. W Essentiale Fragen Ingarden odnosi się
głównie do trzech tekstów filozoficznych: do II rozprawy Badań logicznych,
do Pierwszego rozdziału Idei Husserla oraz do Bemerkungen... Heringa, uzna
jąc tę ostatnią pracę za najdojrzalszy wyraz fenomenologicznych badań na
temat istoty przedmiotów idealnych49. Część twierdzeń przyjmuje za Heringiem, inne, zwłaszcza dotyczące idei, odrzuca, proponując w to miejsce włas
ną teorię idei. Ingarden daje więc nowe rozwiązanie postawionego przez He
ringa problemu. Chcemy teraz pokazać, że samo postawienie problemu zawie
ra pewną interpretację fenomenologii, która jest już przezwyciężona w Ideach.
Otóż jednym z powodów, dla których Husserl musiał przezwyciężyć eidetykę
był właśnie problem intuicji kategorialnej. — zarówno Hering jak i Ingarden
interpretowali Idee, jak gdyby były one ciągiem dalszym Badań logicznych', nie
uwzględniali zmiany perspektywy, jaką wnosiły one w stosunku do intuicji
eidetycznej.
Pozostając w kręgu eidetyki, Hering wyraźnie dostrzegał jednak niebezpie
czeństwo utożsamienia intuicji eidetycznej z empirystycznym wnioskowaniem
44 Por. Kategorie, 3 b 10; u Arystotelesa xó5e t i oznacza formę lub istotę, której — aby stać
się rzeczywistym bytem — brakuje jedynie realizacji w materii.
45 Kategorie lOa 11.
46 Hering (1921), s. 526.
47 Ibidem.
48 TJL s. 366 oraz Hering (1926), s. 52 przypis 31. Logika wywodu nie wymaga zagłębiania
się w tym miejscu w szczegółowe dyskusje na temat teorii idei.
49 TJL s. 360 oraz 361 przypis 13. Jest zresztą charakterystyczne, że Ingarden skupia się na
pierwszym rozdziale Idei, która stanowi rodzaj eidetycznego prologu do fenomenologii oraz na II
rozprawie Badań logicznych: „Idealna jedność gatunku i nowoczesne teorie abstrakcji”, podczas
gdy Heidegger znajdował najpłodniejsze idee w końcowej, szóstej rozprawie Badań: „Elementy
fenomenologicznego wyjaśnienia wiedzy”.
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na podstawie faktów (induction, czyli Hume’owskie inference). ,,[To], że zjawi
sko empiryczne, pisze on, (kolor, odczucie) jest punktem wyjścia dla tego
wznoszenia się, nazwanego „ideaqą”, które unosi nas aż do intuicji istot, nie
upoważnia wcale, by traktować to postępowanie jak wnioskowanie na pod
stawie faktów [induction]. gdyż [...] ani autentyczność [wcześniejszych spo
strzeżeń] ani ich rzeczywistość jako faktów psychofizycznych nie wchodzą ni
gdy w rachubę przy uzasadnianiu odkrytego właśnie apriorycznego prawa
— co z pewnością byłoby nieodzowne, gdyby chodziło o wnioskowanie na
podstawie faktów” 50. Rozwiązanie Heringa z 1921 roku, a właściwie z lat getyngeńskich, polegało na wykazaniu, że należy przyjąć rozmaite typy przed
miotów idealnych. Rozwiązanie Lévinasa z 1930 roku, który miał już zresztą
do dyspozyqi dużo obszerniejszy materiał interpretacyjny, polegało na rozró
żnieniu odmiennych typów intuicji.
Z jednej strony zróżnicowanie przedmiotów, z drugiej — sposobów ich
ujmowania. To nieznaczne zdawałoby się przemieszczenie akcentu ma jednak
kapitalne znaczenie dla sposobu rozumienia Husserlowskiej fenomenologii.
Pierwsze rozwiązanie wiedzie ku analizom struktury świata idealnego, drugie
— ku prawdziwie Husserlowskiej problematyce konstytucji.
Proponując rozróżnienie trzech typów przedmiotów idealnych, Hering
miał zamiar trzymać się konsekwentnie Husserlowskiej redukcji fenomenolo
gicznej; odrzucał zarówno idealizm, jak i fenomenalizm czy realizm metafi
zyczny. Godził się nazwać swą postawę „realizmem opisowym” 51, który ogra
niczałby się do określenia sposobu istnienia przedmiotów i korelatów świado
mości jedynie jako transcendencji (l’existence extra-mentale des essences 52).
Ingarden poszedł dalej: w § 34 Essentiale Fragen kilkakrotnie ponawia twier
dzenie o istnieniu, przedmiotów idealnych53.
Co oznacza tu słowo „istnienie”, obojętne u Heringa czy u Ingardena?
W obu przypadkach chodzi o byt transcendentny wobec świadomości, który
można osiągnąć w postawie poznawczej, w pewnego rodzaju „obserwaqi”
z zewnątrz. Otóż byt, określa w filozofii najgłębszą i najbardziej podstawową,
a dla poznania źródłową, warstwę rzeczywistości. Husserlowskie zawołanie
Zurück zu den Sachen selbst 54, jest więc głęboko filozoficzne, bo w zwięzłej
formule-programie zarazem sprzeciwia się argumentom opartym na autoryte
30 Hering (1926), s. 55-56.
51 Ibidem., 63.
n Ibidem. 65.
53 Twierdzenia te wahają się pomiędzy wyznaniem wiary („... nie są — jak sądzimy — fikc
jami...”, TJL s. 465), powołaniem się na dowód („... rozstrzygnąć istnienie w ogóle czegoś takiego
jak przedmiot idealny... można przez wykazanie choćby w jednym poszczególnym wypadku ist
nienia pewnego przedmiotu idealnego... poznanie takie w pewnych szczególnych wypadkach uda
ło się nam osiągnąć”, TJL s. 461; fragment ten pominięty jest w wydaniu z 1925 roku) i asercją
(„A że istnieją... o tym mówi nam właśnie bezpośrednie poznanie aprioryczne”, TJL s. 464”).
M LU, tom II/l (1901), Halle, Niemeyer 1913, s. 6.
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tach (Zurück zu Kant, ad fontes „starożytników”) i nawołuje do poszukiwania
najbardziej źródłowych danych, na których można by oprzeć filozoficzne po
znanie. Wiadomo, że w koncepqi Kanta rzecz sama w sobie nieosiągalna jest
w postawie spekulatywnej, a źródłową warstwą poznania staje się zjawisko,
nieokreślony — ale dający się określić — przedmiot zmysłów, czyli rzeczywis
tość taka, jaka ujawnia się zmysłom. Otóż w Badaniach logicznych oraz w la
tach getyngeńskich owe Sachen interpretowane były jako istoty zjawisk (We
sen)55; najgłębsza warstwa rzeczywistości, do której docierała intuicja eidetyczna była więc transcendentna wobec świadomości, ale natura jej bytu
pozostała nieokreślona i nie można jej było określić właśnie powodu owej
transcendencji. Dlatego stała się przedmiotem kontrowersji, jak słusznie za
uważał Hering. W tym sensie rozwiązanie z Logische Untersuchungen nie było
filozoficznie zadowalające, gdyż nie pozwalało określić natury bytu istot, czyli
rzeczywistości najgłębszej, jaka może stać się dostępna naoczności (podobnie
zresztą, jak i przedmiotów materialnych, których transcendencja była tak sa
mo wyznawana w owych latach przez Husserla). Otóż byt, fundament wszel
kiej rzeczywistości, nie może pozostać czymś nie dającym się określić 56 — dla
tego problem Badań logicznych musiał zostać inaczej postawiony.
Aby sprostać trudności, Ingarden zachowa koncepcję bytu transcendent
nego i będzie usiłował uzupełniać jego określenia, zarówno dla przedmiotów
realnych jak i idealnych57. Husserl opracuje zaś nową koncepcje bytu: skoro,
podobnie jak się to dzieje u Kanta, byt jako transcendentny nie mieści się
w pojęciu rzeczy (z braku przynależnych mu określeń), to z epistemologicznego punktu widzenia, może zostać wzięty w nawias fenomenologicznej re
dukcji.
Husserl będzie odtąd nazywał „bytem fenomenologicznym” całość struk
tur noetyczno-noematycznych wraz z ich warstwą hyletyczną (materiałową)58.
Podmiot i przedmiot są już członami wtórnymi, wyprowadzonymi z tej źród
łowej jedni. Byt, ów węzłowy moment rzeczywistości, jej fundament, pomyśla
ny jest jako transcendentalna podmiotowość, do której dociera się w filozo
ficznej epoche; jest pierwotną jednością, „czymś, co wyprzedza wszelkie na
turalne uświadomienie sobie tego, że „ja, ten oto człowiek, dokonuje
55 Por. Spiegelberg (1982), s. 106.
56 Por. mój artykuł Struktura konkretności i miejsca niedookreślenia u Ingardena, „Teksty
drugie” 3, 1993 , ss. 63-80.
57 Można wątpić czy mu się to rzeczywiście udało w odniesieniu do istnienia przedmiotów
idealnych; w: O dziele literackim, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988, § 3, s. 30, Ingarden pisze:
„z bezczasowością przedmiotów idealnych wiąże się to, że się one nie mogą zmieniać. Trzeba to
uznać, jakkolwiek dotychczas nie zostało wyjaśnione, w czym tkwi tego źródło”. A przecież
Essentiale Fragen były właśnie poświęcone badaniom nad naturą przedmiotów idealnych. Tutaj,
podobnie jak w przypadku możliwości metafizyki, Ingarden wykazuje wiele epistemologicznego
optymizmu.
M Zob. Idee, passim, np. s. 275.
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doświadczeń w świecie, myślę, działam...” Innymi słowy, z tego to uświado
mienia wyrasta owo fenomenologiczne przestawienie się jako bezwzględne
wymaganie, aby filozofia mogła w ogóle postawić sobie własne szczególne za
danie dotarcia do owego pierwszego w swej naturze gruntu doświadczenia
(ersten Erfahrungsboden)” S9. Ten „pierwotny grunt doświadczenia” filozofia
nazywa właśnie bytem. Komentatorzy myśli Husserla są zazwyczaj zgodni, co
do takiej interpretacji nowej, fenomenologicznej teorii bytu, mówiąc o kon
cepcji bytu jako spotkania (de Waelhens), jako związku (Van Breda), jako
ujawniania (Lévinas) czy, bardziej opisowo, jako bytu-dla-świadomości
(Tischner)60; de Waelhens dodaje jednak, pośrednio przyznając rację Heringowi czy Ingardenowi, że Husserl zaniedbał opracowanie ontologii na miarę
swego dzieła61.
Ta nowa koncepcja, wyraźnie zarysowana już w Ideach, nie neguje trans
cendencji, ale poszukuje dla niej nowych podstaw w radykalnie nowej teorii
bytu. W Idei fenomenologii, Husserl pisał: „To, co immanentne — powie tu
początkujący [filozof] — jest we mnie, to, co transcendentne, poza mną ” 62.
Ale fenomenologia musi dokonać głębszego rozróżnienia; istnieją dwa rodzaje
transcendencji, odpowiadające dwu rodzajom immanencji. Redukqa fenome
nologiczna dotyczy transcendencji jako tego, co nie jest dane w immanencji
efektywnej. A jeśli chodzi o przedmioty ogólne, to są one właśnie „transcen
dentne w sensie efektywnym” 63. Otóż „czyste pytanie podstawowe” fenome
nologii dotyczy właśnie możliwości poznania (utrafienia) tego, co nie jest dane
w samoprezentacji. I program badań fenomenologicznych w Ideach, zakłada
jąc nierozdzielność struktur noetyczno-noematycznych, zmierza do określenia
w redukcji transcendentalnej „absolutnej sfery materiałów i noetycznych
form, takich, iż do ich w określony sposób ukształtowanych splotów przy
należy [...] owo przedziwne posiadanie świadomości ( Bewussthaben) czegoś
określonego lub dającego się określić, w taki a w taki sposób danego, czegoś,
co jest przeciwstawione samej świadomości, co jest czymś zasadniczo innym,
nieefektywnie w niej zawartym (Irreeles), transcendentnym; i że tutaj jest
59 Posłowie do moich „Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofiC', tłum. J. Szew
czyk, w: Drogi współczesnej filozofii, (odtąd: D), opr. M.J. Siemek, Warszawa 1978, s. 61. (Orygi
nalne wydanie w JPPF, t. XI, a nie I, jak podaje polskie tłumaczenie na s. 81).
“ de Waelhens, Commentaire sur l ’idée de phénoménologie, w: H, s. 144; Van Breda, La
réduction phénoménologique, w: H, s. 317-318; Lévinas, Réflexion..., w: H, s, 101; Tischner, Ingar
den — Husserl: spór o istnienie świata w: Fenomenologia Romana Ingardena, Warszawa, SF (wy
danie specjalne) 1972, s. 133; Dufrenne, Esthétique et philosophie, Paris, Klincksieck 1967, s. 53;
Siemek, Myśl drugiej połowy XX wieku, w: D, s. 31; etc.
61 de Waelhens, Phénoménologie et vérité, Paris, PUF (Epiméthée) 1953, s. 57.
62 Idea czystej fenomenologii. Pięć wykładów, Warszawa. 1990, s. 12; Ingarden nie znał tych
wykładów do czasu opublikowania ich w 1950 roku, a rozróżnienie dwu rodzajów transcendencji
nie jest wprowadzone w Ideach; jego koncepcja bytu opiera się na formule transcendencji, jaką
Husserl wyraźnie tutaj krytykuje.
63 Ibidem., 18; cały ten wywód: s. 12-18.
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pierwotne źródło jedynego możliwego rozwiązania najgłębszych zagadnień
poznawczych, dotyczących istoty i możliwości obiektywnie ważnego poznania
tego, co transcendentne” 64.
Husserl twierdzi więc tylko, iż warunków możliwości poznania świata szu
kać należy w świadomości, i że radykalne ich określenie, warunkujące wszel
kie poznanie, wymaga w pierwszym momencie paradoksalnego zawieszenia
sądu o istnieniu świata, podania w wątpliwość wiary w jego faktyczność, aby
mógł on potem, w transcendentalnej autorefleksji, stać się prawdziwie zrozu
miały. Po latach, Ingarden wyjaśni, że jednym z powodów jego sprzeciwu wo
bec Husserla był problem przynależności dat wrażeniowych; „narzuca się nie
odparcie pytanie — pisze — o ich podstawę bytową” 65 i sugeruje, że Idee,
pozwalają sadzić, iż Husserl ich „bytową podstawę” umieszczał w aktach noezy. Oznaczałoby to, że — jak u Hegla — zmysłowość jest zakładana przez
ducha, że świat ma swój fundament w myśli, i że w konsekwencji, fenomeno
logia jest wysubtelnionym idealizmem absolutnym. „Miałem nadzieję, czyta
my w jego wspomnieniach, że Husserl przyzna, iż daty wrażeniowe są nieza
leżne bytowo od specyficznie noetycznych komponentów przeżycia, że są tyl
ko zastane przez Ja i nie istnieją z nim w tak wewnętrznej jedności, jak to
wydaje się wynikać z Idei. Ale potrafiłem od Husserla osiągnąć tylko, że przy
znał, iż daty wrażeniowe są «obce wobec Ja», i nie są «czymś z Ja»” 66. Nie
trudno zauważyć jednak, że ów fundament bytowy (Semsgrund), którego do
maga się Ingarden jest pojęciem wynikającym właśnie z koncepcji bytu trans
cendentnego; najwyraźniej nie jest on w stanie zaakceptować bytu jako
relacji67. Jeśli zaś jego teorię przedmiotów idealnych z Essentiale Fragen, któ
ra była interpretacją pewnych trudności implikowanych przez fenomenologię,
odnieść do nowej Husserlowskiej koncepcji bytu jako całości struktur noetyczno-noematycznych, to widać wyraźnie, że Ingardenowskie analizy utrzy
mują się na poziomie noematycznym 68. Z drugiej zaś strony poszukiwanie by
tu w takiej postawie, jaką zakłada Ingarden prowadzić musi do ominięcia
w jakiś sposób Kantowskiego zakazu epistemologicznej transcendencji.
Ingarden określił więc horyzont debaty, którą nazwał sporem idealizm-realizm w terminach przeciwstawionych zarówno Bergsonowi, jak i Kantowi:
bytu nie poszukiwałoby się zatem w obszarze immanencji, ale jego zmysłowy
korelat byłby dany w naoczności, co czyniłoby byt poznawalnym. Kategorie
64 Idee, § 97, s. 321.
“ MEH s. 129-130, SF 2/1981 s. 20.
“ M E H s. 131, SF 2/1981 s. 20-21.
67 Tkwi w tym zresztą poważna trudność, a także pewna dwuznaczność filozoficznego poję
cia bytu, które jest zazwyczaj radykalnie odlegle od potocznych wyobrażeń. Już Platon prześmiewał się z tych, co tylko to za byt uważają, co swymi dwiema rękami złapać i ścisnąć mogą;
Teajtet 155 e.
“ J. Patocka, Uwagi o Romana Ingardena filozofii obrazu, SF 1972, zwłaszcza ss. 274-275,
wykazuje to w przekonujący sposób.
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te pasowały dość dobrze do pojęciowej struktury Badań logicznych, a zwłasz
cza głoszonej przez nie transcendencji bytu. W swojej pracy habilitacyjnej Es
sentiale Fragen (1925), Ingarden reagował na problematykę przedmiotów ide
alnych, której rozwiązanie zaproponowane przez Heringa (1921) i podjęte
jeszcze przez H. Conrad-Martius (1923) wydawało mu się niekompletne.
Stawką była obrona filozoficznej tożsamości eidetyki, zagrożonej utożsamie
niem z abstrakcją empirystyczną. Konstruując jednak w odpowiedzi na te
problemy swą ontologię jako teorię idei — fundament swej własnej filozofii
— Ingarden poruszał się w ramach tego samego rozumienia fenomenologii,
które wyniósł z lat getyngeńskich i podzielał z grupą myślicieli z „getyngeńskiej” generacji. Wszyscy oni byli zaskoczeni treścią Idei, ale nawet ci, którzy,
jak Reinach czy Conrad-Martius, przyznali, że nie zrozumieli zrazu intencji
Husserla, pozostaną przy swojej platonizującej wersji fenomenologii.
W liście z 13 listopada 1931 roku, Husserl, w słowach przyjacielskich, ale
stanowczych, nakłania Ingardena do rewizji poglądów filozoficznych. „Mó
wiąc otwarcie, nie wie Pan nawet co ewent., mogłoby ujawnić się Panu, gdyby
otwarło się przed nim rzeczywiste zrozumienie f[enomenologii] konstytutyw
nej]. Od tego jest Pan jeszcze o niebo odległy, bo nie rozumie Pan jeszcze, że
nie chodzi o różnice dotyczące idealizmu (w ujęciu historycznym]), ale o coś
równie dalekiego od historycznego] ideal[izmu] jak i realizmu, i oddzielonego
od nich przepaścią. [...] Nie mógłby Pan już wtedy dalej uprawiać ontologii
w stary sposób. Cala Pańska filozofia przeszłaby do nowych rozważań, zmie
niłaby sens i metodę (co nie oznacza, że stare myśli byłyby zaprzepaszczone).
[...] żaden rodzaj oczywistości (nawet matem[atycznej]), nie dorównuje oczy
wistości filozofii fen[omenologicznej] (tzn. fenomenologii konstyt[ucji], której
nie zrozumiał żaden z moich dawnych uczniów)” 69.
Dlaczego Ingarden nie zareagował na te nawoływania? Czy nie zdawał
sobie sprawy z tego historycznego i pojęciowego uwarunkowania swojej wizji
fenomenologii? Tego był chyba świadom, przynajmniej od pewnego momen
tu. W 1957 roku uczestniczył on w Sympozjum w Royaumont, poświęconemu
Husserlowi, gdzie o. Van Breda, założyciel i ówczesny dyrektor Archiwum
Husserla w Louvain, a także inni filozofowie, jednoznacznie oddzielili sens
fenomenologii Husserla od getyngeńskiej interpretaq'i. „Wierzyć w byt i ist
nienie przedmiotu, to przypisywać mu sposób bycia podobny i analogiczny
do rzeczy materialnej. [...] Istnienie w tej wizji — mówił Van Breda — jest
przede wszystkim faktem, że coś jest „tam”, faktem bycia do dyspozycji (vorhanden-Sein) w każdym momencie i w swej materialnej całości, możliwością
bycia oglądanym do woli; (...] Czy Husserl powiada, że przedmiot intencjo
nalny posiada istnienie idealne, typu Platońskiego, ale w i wewnątrz świado
mości? Czy rzeczywisty byt cogitatum, do którego odnosi się akt cogito, jest
69
s. 141.

MEH s. 72-73; fragmenty tego listu cytował już Tischner, Ingarden-Hussert..., op. cit.
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eidosem, względnie niezmienną istotą o charakterze duchowym, którą odkry

wa się w akcie refleksji i której opis eidetyczny jest możliwy?
Już w grupie pierwszych uczniów w Getyndze, pomiędzy 1905 i 1916, nie
którzy wierzyli, że należy odpowiedzieć na te pytania twierdząco. Jeśli dobrze
to widzę — kontynuował Van Breda — była to nawet, w pewnych momen
tach, communis opinio, grupy uczniów. Adolf Reinach był, jak mi się zdaje,
szefem ugrupowania fenomenologów, których można by nazwać platonizującymi. Jean Hering, Edith Stein i wielu innych wypowiadali się w tym samym
duchu i wierzyli ciągle, że taka była autentyczna inspiracja mistrza. [...]
Interpretaqa ta [...] nie może być przypisana Husserl owi, gdyż jest ona
gruntownie i radykalnie obieklywistyczna. Polega głównie na uchwyceniu
i opisaniu danej-przedmiotu [...] A że mu się zaś przypisze ontologiczny status
idei, bytu idealnego, to w niczym nie zmienia tego gruntownego obiektywi
zmu. Nadająca znaczenia podmiotowość jest już wstępnie usunięta z obrazu;
jej rola sprowadzona jest do odczytania, zobaczenia, wysłania promienia, któ
ry przenosi się na i oświetla uprzednio już ukonstytuowaną i obecną ideę” 70.
Umieszczenie filozofii Ingardena — filozofii, która sama siebie przedsta
wiała jako postawę realistyczną i przeciwstawioną idealizmowi Husserla
— w platonizującym kontekście getyngeńskim, oznaczało ujawnienie jej we
wnętrznej sprzeczności, być może najbardziej newralgicznej. Zauważył to rów
nież F. Grégoire i dziwił się, że polscy uczniowie Ingardena mogli w niej do
strzec „fenomenologiczny i pluralistyczny realizm” 71. Ale ocena Grégoire’a
jest bardziej wyważona, bo w tej dwuznaczności widzi przede wszystkim sche
dę po Husserlu, od której Ingarden nie umiał się uwolnić. „Jednym z interesu
jących momentów myśli Ingardena, pisał, jest to właśnie, że sugeruje ona mo
żliwość — jak u Meinonga — zwrócenia się w pewnym momencie ku platonizmowi, o który Husserl ocierał się, zarazem energicznie go zwalczając” 72.
— Van Breda elegancko przemilcza nazwisko Ingardena, ale, obecny na sali,
wiedział dobrze, że uwagi te odnoszą się także do jego filozofii. Ostra reakcja
Ingardena kontrastuje z kurtuazyjnym tonem dyskusji tego spotkania. „Nie
będę mówił, zaznacza, o tak zwanej szkole z Getyngi i o jej domniemanym
niezrozumieniu względem Husserlowskich pozycji sprzed roku 1914. Aby dys
kusja była możliwa, trzeba by dysponować wszystkimi dokumentami, umożli
wiającymi analizę twierdzeń Husserla z tej epoki, a także reakcje „szkoły getyngeńskiej”. Referent nie dostarczył dokumentów, lecz ograniczył się do
twierdzeń bez dowodów” 73. Niezręczność argumentu jest rażąca, bo przecież
70 Van Breda (1959) s. 311-313. Zastanawiające jest, że tak liczna grupa ingardenologów
i ingardenistów zaniedbała całkowicie badania nad związkiem Ingardena z grupą getyngeńską.
71 F. Grégoire, Notes sur la philosophie de Roman Ingarden, „Revue Philosophique” 4, 1960,
s. 508.
72 Ibidem., s 512.
73 Van Breda (1959) dyskusja, s. 329-330.
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nikt nie znał lepiej zbiorów Archiwum, niż ów „referent”, który poświęcił mu
swe życie, będąc jednocześnie wybitnym znawcą myśli Husserla.
Zastanawiając się nad reakcją, a właściwie nad brakiem reakcji Ingarde
na, najpierw na napomnienia Husserla, a potem, stopniowo, na coraz wyraź
niej dominującą fenomenologię konstytucji nad platonizującą tendencją getyngeńską, nie można przeoczyć argumentu biograficznego. Kiedy w 1931
roku, Husserl pisał do Ingardena cytowany list, ten właśnie ukończył pracę
nad najciekawszymi dziełami swego życia; Das literarische Kunstwerk , opub
likowane u Niemeyera, przyniosło mu od razu istotne uznanie, a pracy tej
towarzyszyły, zrazu nie drukowane, studia O budowie obrazu, O dziele ar
chitektury oraz Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości; prace te zawierały
już potencjalnie następne studia, a mianowicie O poznawaniu dzieła litera
ckiego oraz w części Spór o istnienie świata, który z Das literarische Kunst
werk, przejmuje cały arsenał kategorii ontologicznych; wszystko to poprze
dzone było pracą Essentiale Fragen, w której ustaliła się metoda Ingardenowskiej filozofii. Husserl domagał się więc niemożliwego wyrzeczenia,
a Ingarden, przykładną wiernością samemu sobie, która była jego filozoficz
ną wielkością, dowodził wartości swojej prawdy. Z tego punktu widzenia,
fakt, że owa pionierska interpretacja fenomenologii, która skrystalizowała się
w kontakcie z Kołem getyngeńskim, została ostatecznie usunięta w cień przez
historię, nie miał większego znaczenia. „Stałość bowiem, wierność swym zo
bowiązaniom i rzetelność, pisał Platon, oto jest to o czym twierdzę, że jest
prawdziwą filozofią” 74.
Nie jest natomiast bez znaczenia jak my odczytujemy filozofię Ingardena,
w szczególności wobec losów Koła Getyngeńskiego. Dominująca w Polsce
tendencja, aby nic z niej nie interpretować i powtarzać jedynie to, co ona
twierdzi, jest anty-filozoficzna. Jeśli można się czegoś naprawdę nauczyć od
Ingardena, to przede wszystkim tego, że pierwsze słowo filozofa zwrócone jest
przeciw własnemu mistrzowi. Inaczej, zamiast być krytyczną analizą, filozofia
zdana będzie na pastwę konfliktu autorytetów.
Odtworzenie genezy filozofii Ingardena, nie licząc satysfakcji, jakiej doma
ga się prawda historyczna, pozwala także inaczej spojrzeć na jej sens. Przy
pomnieć więc należy, że sam Husserl, z perspektywy, określił fenomenologię
opisową (eidetyczną) Badań logicznych, jako etap przygotowawczy. Miał on
ujawnić możliwość myśli logicznej, w całej jej konieczności i ogólności, na
bazie doświadczenia danych zmysłowych. Cała filozofia Husserla rozwinięta
z tych wstępnych analiz zmierzała konsekwentnie w stronę fenomenologii
konstytutywnej. Otóż właśnie fenomenologia opisowa „obca jest wszelkim za
interesowaniom genetycznym”15. Stąd zresztą wypływa jej całkowity ahisto74 List dziesiąty 358 c, wyd. polskie Warszawa, 1987, s.,77.
75 A. L. Kelkel, R. Schérer, Husserl, Paris, P .U.F. (SUP) 1964, s. 72.
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ryzm. Ingarden przyznaje sam, że prace jego napisane są w perspektywie eidetycznej, a jego własne rozwinięcie eidetyki w teorię idei, które w swej zdub
lowanej strukturze zawierają „stałe” (stosunki koniecznościowe) i „zmienne”
(stosunki możliwościowe), zdecydowanie przemieszcza środek ciężkości z ge
nezy na strukturę. Omawiając w 1957 roku Zagadnienie konstytucji i sens roz
ważania konstytutywnego u Edmunda Husserla, Ingarden sam ujawnia tę
sprzeczność. Podaje mianowicie różne „odmiany „konstytucji” w myśl poglą
dów Husserla”; pierwszy sens konstytucji, „pokrywa się — jak pisze — z po
jęciem „strukturalnej" lub „anatomicznej” budowy pewnego przedmiotu w jego
własnej zaw artości. W ten sposób on sam, Ingarden, pojmował zadanie feno
menologii: jako ujmowanie struktury przedmiotu, a nie sposobu jego pojawia
nia się w świadomości. Dlatego kilka linii poniżej dorzuca uczciwie, że „Hus
serl tak określonego pojęcia „konstytucji” nie używa” 76. Realizacja komplet
nych badań konstytutywnych, tak jak ją nakreśla Ingarden w tym tekście,
niemożliwa synteza genezy i struktury, prowadziłaby do nowej wersji wiedzy
absolutnej77.
*

Konkluzja tych analiz jest podwójna. Dotyczy po pierwsze filozofii Ingar
dena, którą należy naszym zdaniem zinterpretować jako swoistą postać
„strukturalizmu”, a nie jako fenomenologię, bo w ten sposób, uwalniając
interpretację od specyficznych kryteriów metody fenomenologicznej, a do
stosowując ją do pojęciowej natury jego przedsięwzięcia, można będzie rac
jonalnie określić na czym polega jego oryginalny wkład w historię myśli.
Uniknie się przy tym akademickiego sporu o prawo do tytułu fenomenologa
— czy należy się on uczniom z Getyngi czy uczniom z Fryburga. Dostrzeże
się wyraźniej, że Ingarden bada, kolejno, strukturę świata idealnego, struk
turę, dzieła literackiego, strukturę, przedmiotu intencjonalnego oraz realnego,
strukturę procesu percepcji dzieła sztuki itd. Ale jest to już temat na osobne
studium.
Geneza filozofii Ingardena pokazuje także, jaka była filozoficzna stawka
tego konfliktu dwu interpretacji fenomenologii: chodziło w niej po prostu
o tożsamość metody fenomenologicznej, zwłaszcza w stosunku do empiryzmu.
W tym zakresie, prześledzenie procesu formowania się filozofii Ingardena
rzuca także światło na Husserlowski zwrot ku fenomenologii konstytucji.
Konkluzje do jakich Ingarden doprowadza swoją koncepcję eidetyki ukazują
zarazem pewien kres jej możliwości: nie bez powodu zarzucano Ingardenowi
76 BFW s. 543.
71 Gadamer skrytykuje tę kognitywną utopię na sympozjum w Royaumont; „Je voudrais
demander à M. Ingarden si l’objection qu’il a faite à Husserl à la fin de son exposé suppose l’idée
d’un observateur absolu, qui serait incompatible avec le caractère universellement clos de la prob
lématique de la constitution”, H, dyskusja, s. 265.
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praktykowanie „mitologii doświadczenia eidetycznego” 78. Paradoksalnie, radykalizaqa eidetyki w jego teorii idei potwierdza tylko nierozwiązywalność
problemu filozoficznej tożsamości metody fenomenologicznej w horyzoncie
eidetycznym, a zatem konieczność poszukiwania rozwiązania poza nim: kon
sekwentna postawa Ingardena ujawnia inną konsekwencję; tę mianowicie,
która określiła drogę obraną przez Husserla.

71 N. Łubnicki, Sylwetka filozoficzna Romana Ingardena w: F, s. 97.
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Resume

L’article reconstitue la genèse de l’interprétation de Husserl qu’apporte la philoso
phie de Roman Ingarden. Reconstitution qui propose de mettre au clair certaines dif
ficultés que Husserl rencontra dans les Recherches logiques et qui devinrent le point
crucial partir duquel, dès Essentiale Fragen, a pris naissance le concept ingardenien de
la phénoménologie. — L’analyse aboutit à une double conclusion. D ’une part, elle
démontre que cette conception présente un aspect occulté par les commentateurs, à sa
voir une dimension structurale qui ne laisse aucune place à la problématique de la
constitution: Ingarden ne cherche-t-il pas dans ses études successives de mettre en
évidence la structure du monde idéal, la structure de l’oeuvre d’art littéraire, la struc
ture de l’objet intentionnel, puis réel, la structure du processus de la perception est
hétique de l’oeuvre d’art etc.? Mais, d’autre part, la genèse de cette conception met en
évidence l’enjeu du conflit des interprétations qui opposait Ingarden à Husserl: il y al
lait de rien de moins que de l’identité philosophique de la nouvelle méthode édifiée par
la phénoménologie. La radicalisation de l’éidétique dans la théorie ingardenienne des
idées et les difficultés qu’elle a rencontré à son tour confirment le caractere insoluble
de ce problème dans l’horizon éidétique et la nécessité de chercher la solution dans la
phénoménologie de la constitution: l’attitude conséquente d’Ingarden met au clair une
autre conséquence, celle du chemin poursuivi par Husserl.

