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Dopisek 2. Fenomenologiczne ufundowanie logiki walczy tak e 
z trudnością polegającą na tym,  e prawie wszystkie pojęcia, które 
chce rozjaśnić, samo musi stosować w swych wywodach. Z tym 
wią e się te  pewien po prostu nie dający się usunąć brak odnośnie 
do systematycznego uporządkowania (fenomenologicznych (a zarazem 
teoriopoznawczych) badań podstawowych.!1 Jeśli mamy dopiero 
rozjaśnić myślenie, to bezkrytyczne posługiwanie się problematycz 
nymi pojęciami T, resp. terminami,!1 2 w samych wywodach rozjaś 
niających jest niedopuszczalne. Nie nale y jednak z góry oczekiwać, 
 e krytyczna analiza odnośnych pojęć stanie się konieczna dopiero 
wtedy, gdy doprowadzi do nich rzeczowe powiązanie logicznych 
materii. Innymi słowy: Rozpatrywane samo w sobie i dla siebie 
systematyczne rozjaśnienie czystej logiki, jak i ka dej innej dyscyp 
liny, wymagałoby, a eby postępować krok po kroku za porządkiem 
rzeczy, za systematycznym związkiem rozjaśnianej nauki. W naszym 
przypadku jednak e pewność badań wymaga, by ten systematyczny 
porządek stale łamać; by usuwać niejasności pojęciowe zagra ające 

[A 18] samemu tokowi badania, zanim jeszcze naturalna kolej rzeczy będzie 
mogła doprowadzić do tych pojęć. Badanie porusza się jakby 
zygzakiem; porównanie to pasuje tym bardziej,  e ze względu na 
wewnętrzną zale ność ró nych pojęć poznawczych, wcią  trzeba 
będzie powracać do pierwotnych analiz i potwierdzać je w nowych, 
jak i te nowe w analizach pierwotnych.

Dopisek 3. ("Jeśli uchwyciło się nasz sens fenomenologii, to nie 
mo na ju  stawiać zarzutu, który w pełni uprawniony był przy 
rozpowszechnionej jej interpretacji jako psychologii opisowej (w 
naturalnym sensie nauk doświadczalnych): Wszelka teoria poznania 

[B 18] jako systematyczne fenomenologiczne rozjaśnienie poznania zbudo 
wana jest na psychologii. Tak więc ostatecznie tak e czysta logika, 
mianowicie ujaśniona teoriopoznawczo, którą nazywamy dyscypliną 
filozoficzną, opiera się na psychologii, choćby nawet miał to 
być tylko jej szczebel wstępny, opisowe przebadanie prze yć 
intencjonalnych. Po có  więc był cały spór z psychologizmem?

Oczywiście odpowiemy: Je eli słowo psychologia ma zachować 
swój dawny sens, to fenomenologia właśnie nie jest psychologią 
opisową, swoisty dla niej „c z y s t y” opis - tj. spełnione na podstawie 

1 A: rteoriopoznawczych badań wstępnych.!.
2 A: T(albo raczej terminami)!.
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przykładowego uchwycenia naocznego jednostkowych prze yć (choćby 
isfingowanychw swobodnej fantazji) wypatrzenie istoty i opiso 
we ustalenie wypatrzonej istoty w czystych pojęciach - nie jest opisem 
empirycznym (przyrodniczym), raczej wyklucza on naturalne spełnianie 
wszelkich empirycznych (naturalistycznych) apercepcji i uznań. Opiso- 
wo-psychologiczne stwierdzenia o spostrze eniach, sądach, uczuciach, 
chceniach itd. odnoszą się do tak oznaczonych realnych stanów istot 
 ywych [nale ących do] przyrodniczej rzeczywistości zupełnie tak 
samo, jak opisowe stwierdzenia o stanach fizycznych w oczywisty 
sposób odnoszą się do zdarzeń przyrodniczych, i to przyrody rzeczywis 
tej, nie zaś sfingowanej. Ka de twierdzenie ogólne ma tu charakter 
ogólności empirycznej - obowiązuje w odniesieniu do tej przyrody {fur 
d i e Natur). Fenomenologia nie mówi jednak o stanach istot  ywych 
(nawet [nale ących do] mo liwej przyrody w ogóle), [lecz] mówi 
o spostrze eniach, sądach, uczuciach itd. jako takich, o tym, co 
przysługuje im a priori, w bezwarunkowej ogólności, właśnie jako 
czystym przypadkom jednostkowym czystych gatunków, o tym, 
co da się dostrzec wyłącznie na podstawie czysto intuicyjnego 
uchwycenia„istot” (istotowych rodzajów i istotowych odmian gatunko 
wych): analogicznie do tego, jak czysta arytmetyka mówi o liczbach, 
geometria o figurach przestrzennych - na podstawie czystej naoczności 
i w ideacyjnej ogólności. Tak więc to nie psychologia, lecz fenomenolo 
gia jest fimdamentem ujaśniania czystej logiki (jak i ka dego 
ujaśniania zmierzającego do krytyki rozumu). Zarazem jest ona jednak, 
w całkowicie odmiennej funkcji, koniecznym fundamentem wszelkiej 
psychologii - która miałaby pełne prawo nazywać siebie ściśle 
naukową - analogicznie do tego, jak czysta matematyka, np. czysta 
nauka o przestrzeni i czysta nauka o ruchu, jest koniecznym fundamen 
tem wszelkiej ścisłej nauki przyrodniczej (przyrodniczej nauki o empiry 
cznych rzeczach w ich empirycznych kształtach, ruchach itd.). [B 19] 
Naturalnie, wglądy w istotę dotyczące spostrze eń, chceń i wszelkich 
innych postaci prze yć zachowują swą wa ność tak e w odniesieniu do 
odpowiednich empirycznych stanów istot  ywych, tak samo jak wglądy 
geometryczne odnoszą się do przestrzennych kształtów w przyrodzie.]'

1 A: TFenomenologia jest opisową psychologią. Tak więc krytyka poznania 
w tym, co istotne, jest psychologią, a przynajmniej da się zbudować tylko na 
gruncie psychologii. A zatem tak e czysta logika opiera się na psychologii 
- po có  więc cały spór z psychologizmem?


