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Jeśli pozostaniemy przy samej tylko fenomenologii po
znania, to będzie w niej {zatem} szło o dającą się bezpo
średnio naocznie ukazać istotę poznania, tj. 
o utrzymujące się w ramach redukcji fenomenologicznej 
i samoprezentacji oglądowe ukazanie i analityczny roz
biór różnorodnych odmian fenomenów obejmowanych 
wspólną nazwą „poznanie”. Pytaniem jest wówczas, co 
w istocie zawiera się w nich i ma tam swą podstawę, z ja
kich czynników są one zbudowane, jakie fundują możli
wości tworzenia kompleksów (rozpatrywane wciąż isto- 
towo i czysto immanentnie) i w ogóle jakie ogólne sto
sunki mają tu swe źródło.

Idzie nie tylko o to, co efektywnie immanentne, lecz 
także o to, co immanentne w sensie intencjo
nalnym. Do istoty przeżyć poznawczych należy, że po
siadają one pewną intentio, że coś domniemują, że w ta
ki czy inny sposób odnoszą się do czegoś o charakterze 
przedmiotu. Odnoszenie się do przedmiotu przysługuje 
im nawet wówczas, gdy sam przedmiot im nie przysługu
je. Coś o charakterze przedmiotu może przejawiać się, 
w przejawianiu tym może ono w pewien sposób być da
ne, podczas gdy ani nie zawiera się efektywnie w fenome
nie poznawczym, ani w ogóle nie istnieje jako cogitatio. 
Rozjaśniać istotę poznania i doprowadzać do samopre
zentacji należące doń istotowe związki, znaczy tedy ba
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dać obie te strony, śledzić to należące do istoty poznania 
odniesienie. Tutaj właśnie tkwią zagadki, tajemnice, pro
blemy dotyczące ostatecznego sensu przedmiotu pozna
nia, w tym i jego trafności, resp. nietrafności - gdy idzie 
o poznanie sądzące, jego adekwacji - gdy idzie o pozna
nie oczywiste itd.

W każdym razie jest rzeczą jasną, że całe to badanie 
istotowe jest de facto badaniem ogólnym. Jednostkowy 
fenomen poznawczy, wyłaniający się i znikający w prze
pływie świadomości, nie jest obiektem ustaleń fenome
nologicznych. Idzie o „źródła poznania”, o dające się 

56 naocznie uchwycić w sposób ogólny początki, o ogólne 
absolutne dane, stanowiące ogólne miary podstawowe, 
miary, które pozwalają zmierzyć wszelki sens, a zatem 
także uprawnienie myślenia niejasnego, i rozwikłać 
wszelkie zagadki, jakie nasuwa ich przedmiot.

Ale czy rzeczywiście coś ogólnego, ogólne istoty 
i związane z nimi ogólne stany rzeczy można doprowadzić 
do samoobecnej prezentacji w tym samym sensie, co cogi- 
tatiol Czy to, co ogólne, jako takie nie 
transcenduje poznania? Zapewne, poznanie ogól
ne jest dane jako absolutny fenomen, lecz na próżno szu
kalibyśmy w nim tego, co ogólne, tego, co ma być w naj
ściślejszym sensie identyczne w niezliczonych możliwych 
Poznaniach o jednakowej immanentnej zawartości.

Naturalnie, odpowiadamy tak, jak już odpowiedzieli
śmy: taka transcendencja przysługuje, rzecz jasna, temu, 
co ogólne. Każda efektywna część fenomenu poznania, 
tego fenomenologicznego przypadku jednostkowego, [sa
ma] znów jest przypadkiem jednostkowym, toteż to, co 
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ogólne, które przecież nie jest niczym jednostkowym, nie 
może efektywnie zawierać się w świadomości czegoś ogól
nego. Wszelako przywiązywanie wagi do tej transcen
dencji nie jest niczym więcej niż przesądem, przesądem 
wynikłym z niestosownego i niepłynącego z samych źródeł 
traktowania poznania. Właśnie to należy sobie jasno 
uzmysłowić, że absolutny fenomen, zredukowana cogitatio 
nie dlatego jest dla nas daną absolutnej samoprezentacji, 
gdyż jest przypadkiem jednostkowym, lecz dlatego, że po 
przeprowadzeniu redukcji fenomenologicznej w czystym 
widzeniu okazuje się właśnie daną absolutnej 
samoprezentacji. Oglądając w sposób czysty, może
my także i coś o charakterze ogólności {Allgemeinheit) od
naleźć jako taką właśnie daną absolutną.

Czy rzeczywiście tak jest? Przyjrzyjmy się przypad
kom, w których dane jest (coś w ogólnym oglądzie) 
tj. przypadkom, gdy na podstawie naocznie uchwycone
go i samoobecnie danego czegoś jednostkowego konsty
tuuje się czysto immanentna świadomość czegoś ogólne
go. Mam jednostkowe naoczne ujęcie czerwieni bądź 
szereg takich ujęć, utrzymuję czystą immanencję, trosz
czę się o redukcję fenomenologiczną. Odcinam wszystko, 
co poza tym czerwień może znaczyć, jako co może być 
transcendentnie apercypowana - np. jako czerwień bibu
ły na moim stole itp. - i teraz w sposób czysto oglądowy 
spełniam sens myśli «czerwień w ogóle», «czerwień in 
specie» -coś o g ó 1 n e g o, co jest naocznie uchwycone 
[jako] identyczne w tym i w tamtym; nie domniemu-
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ję już przypadku jednostkowego jako takiego - tego czy 
tamtego - lecz czerwień w ogóle. Jeśli dokonamy tego 
w sposób de facto czysto oglądowy, czy będziemy jeszcze 
mogli sensownie wątpić, czym jest czerwień w ogóle, co 
ma się tu na myśli, czym może być zgodnie ze swą istotą? 
Oglądamy ją przecież, oto ona, ta, którą domniemujemy, 
ta oto odmiana czerwieni. Czyż Bóg, intelekt nieskoń
czony, (może)<2> mieć coś więcej z istoty czerwieni niż to, 
że ją właśnie w sposób ogólny (generell) ogląda?

Gdy zaś mamy dane dwie species czerwieni, dwa odcie
nie, czy nie możemy sądzić, że ta i tamta są do siebie po
dobne, nie te dwa indywidualne jednostkowe fenomeny 
czerwieni, lecz odmiany gatunkowe, odcienie jako takie; 
czy tutaj stosunek podobieństwa nie jest ogólną daną ab
solutną?

Tak więc i ta dana jest czysto immanentna, choć nie 
jest immanentna w sensie fałszywym, polegającym na 
pozostawaniu w sferze indywidualnej świadomości. 
O aktach abstrakcji w podmiocie psychologicznym 
i o psychologicznych warunkach, w jakich się ona doko
nuje, w ogóle nie ma tu mowy. Mówi się o ogólnej istocie 
albo o sensie czerwieni i o ich prezentacji w ogólnym 
oglądaniu.

Tak samo jak nie ma sensu pytać i wątpić jeszcze, czym 
jest istota czerwieni albo czym jest sens czerwieni, gdy 
oglądając czerwień i ujmując ją w jej specyficznej odmia
nie gatunkowej, w słowie czerwień domniemuje się do
kładnie to, co zostało ujęte i zobaczone, tak też nie ma

<2> Hu w. mógłby.
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żadnego sensu wątpić w odniesieniu do istoty poznania 
i jego kardynalnych postaci, czym jest ich sens, gdy 
w czysto oglądowym i ideującym rozważaniu w obrębie 
sfery redukcji fenomenologicznej ma się przed oczyma 
odnośne przykładowe fenomeny i odnośne odmiany ga
tunkowe. Poznanie z pewnością nie jest rzeczą tak prostą 
jak czerwień, trzeba odróżnić jego różnorodne formy 
i odmiany, co więcej, trzeba także przebadać ich wzajem
ne z istoty płynące odniesienia. Zrozumieć bowiem po
znanie znaczy ujaśnić w sposób ogólny ideologicz
ne struktury poznania zmierzające do pewnych 
z istoty płynących odniesień różnych istotowych typów 
form intelektualnych. Z tym zaś wiąże się ostateczne roz
jaśnienie naczelnych zasad, które jako idealne warunki 
możliwości obiektywności naukowej są normami regulu
jącymi wszelkie empiryczne postępowanie naukowe. Całe 
badanie zmierzające do rozjaśnienia zasad przebiega wy
łącznie w sferze istotowej, która ze swej strony konstytu
uje się na podłożu jednostkowych fenomenów redukcji 
fenomenologicznej.

Analiza w każdym swym kroku jest analizą istotową 
i badaniem ogólnych stanów rzeczy, które winny konstytu
ować się w bezpośredniej intuicji. Całe badanie zatem ma 
charakter aprioryczny; naturalnie, nie jest ono aprioryczne 
w sensie dedukcji matematycznych. Tym, co odróżnia je 
od obiektywizujących nauk apriorycznych, jest jego meto
da i cel. Procedura fenomenologiczna pole
ga na rozjaśnianiu w oglądzie, określaniu 
sensu i rozróżnianiu sensu. Fenomenologia po
równuje, rozróżnia, łączy, wyznacza odniesienia, dzieli na 
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części albo wyodrębnia momenty. Wszystko jednakże 
w czystym oglądaniu. Nie teoretyzuje i nie matematyzuje, 
mianowicie nie przeprowadza żadnych wyjaśnień w sensie 
teorii dedukcyjnej. Rozjaśniając podstawowe pojęcia 
i podstawowe zasady, które jako zasady naczelne decydują 
o możliwości nauki obiektywizującej (ale ostatecznie 
przedmiotem refleksyjnego rozjaśnienia czyniąc także swe 
własne pojęcia podstawowe i naczelne zasady), doprowa
dza do tego punktu, w którym zaczyna się nauka obiekty
wizująca. Jest tedy fenomenologia nauką w zupełnie in
nym sensie, z całkiem innymi zadaniami i innymi metoda
mi. Oglądające i ideujące postępowanie, 
w obrębie najściślejszej redukcji fenome
nologicznej jest jej wyłączną własnością, 
jest to metoda specyficznie filozoficzna, 
w tej mianowicie mierze, w jakiej z istoty 
należy ona do sensu krytyki poznania 
i w ogóle do sensu wszelkiej krytyki ro
zumu (a więc również [krytyki] rozumu aksjologicznego 
i praktycznego). Wszystko zaś, co obok krytyki rozumu 
nosi jeszcze miano filozofii w rzetelnym sensie, winno być 
do owej krytyki jak najściślej odniesione; będzie to metafi- 

59 zyka przyrody i metafizyka wszelkiego życia duchowego, 
a więc metafizyka w ogóle w najszerszym sensie.

W przypadku takiego oglądania mówi się o oczywi
stości, i w rzeczy samej ci, którzy znają ścisłe pojęcie 
oczywistości i trzymają się jego istoty, mają na uwadze 
wyłącznie sytuacje tego typu. Najważniejsze, by nie prze
oczyć, że wtedy oczywistość jest tą świadomością fak
tycznie oglądającą, ujmującą wprost, adekwatnie i samo- 
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obecnie, że nie oznacza ona nic innego jak adekwatną sa- 
moprezentację. Empirystyczni teoretycy poznania, któ
rzy tak wiele mówią o wartości badań źródłowych, pozo
stając przy tym tak samo daleko od prawdziwych źródeł, 
jak najbardziej skrajni racjonaliści, chcieliby nas przeko
nać, że cała różnica między sądami oczywistymi a nie
oczywistymi polega na pewnym poczuciu wyróżniającym 
te pierwsze. Lecz w jaki sposób poczucie może tu prowa
dzić do zrozumienia? Co ma ono sprawiać? Czyżby mia
ło do nas wołać: stój! tu jest prawda? Ale dlaczego mieli
byśmy mu wierzyć, czy wiara ta znów miałaby posiadać 
jakiś wskaźnik poczucia? I dlaczego sąd, którego sensem 
jest 2x2 = 5, nigdy nie ma i nie może mieć takiego 
wskaźnika? W jaki właściwie sposób dochodzi się do tej 
opartej na poczuciu teorii wskaźników? Otóż, powiada 
się: ten sam sąd w sensie logicznym, np. 2x2 = 4, raz 
może być dla mnie oczywisty, a kiedy indziej nie, to samo 
pojęcie 4 raz może mi być dane intuicyjnie w oczywisto
ści, a kiedy indziej w przedstawieniu czysto symbolicz
nym. W obu zatem przypadkach mam fenomen co do tre
ści ten sam, ale w pierwszym z nich także pewne uprzywi
lejowanie co do wartości, charakter nadający wartość, 
wyróżniające poczucie. Czy rzeczywiście mam za każdym 
razem to samo, tyle że raz wzbogacone o poczucie, a kie
dy indziej nie? Wszakże gdy przyjrzymy się fenomenom, 
natychmiast zauważymy, że wcale nie mamy za każdym 
razem do czynienia z tym samym fenomenem, lecz z dwo
ma fenomenami różniącymi się co do istoty, które jedy
nie mają coś wspólnego. Gdy widzę, że 2 x 2 = 4, i gdy 
wypowiadam to w niejasnym sądzie symbolicznym, do-
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mniemuję coś jednakowego, ale domniemywać coś jedna
kowego nie znaczy [jeszcze] posiadać ten sam fenomen. 
Zawartość jest w obu przypadkach odmienna, raz oglą
dam i w oglądaniu tym stan rzeczy sam jest dany, kiedy 
indziej domniemuję w sposób symboliczny. Raz mam in
tuicję, kiedy indziej pustą intencję.

Czy zatem różnica rzeczywiście polega na tym, że w obu 
przypadkach obecne jest coś wspólnego, jednaki „sens”, 
raz wyposażony we wskaźnik poczucia, a kiedy indziej 
nie? Trzeba się tylko przypatrzyć samym fenomenom, za
miast mówić o nich z góry i tworzyć konstrukcje. Weźmy 
jeszcze prostszy przykład: gdy raz mam czerwień w żywej 
naoczności, a kiedy indziej myślę o niej w symbolicznej in
tencji pustej, czy i wtedy w obu przypadkach efektywnie 
obecny jest ten sam fenomen czerwieni, tylko raz z pew
nym poczuciem, a kiedy indziej bez tego poczucia?

Wystarczy tedy tylko przyjrzeć się fenomenom, by roz
poznać, że są one na wskroś różne, zaś o ich jedności sta
nowi coś, co w obu da się zidentyfikować i co nazywamy 
sensem. Lecz skoro różnica zachodzi w samych fenome
nach, to czy do ich odróżnienia potrzeba jeszcze poczu
cia? I czy różnica nie polega właśnie na tym, że raz ma
my do czynienia z samoprezentacją czerwieni, samopre- 
zentacją liczb i ogólnej równości liczb, zaś mówiąc 
subiektywnie, z adekwatnie oglądającym uchwytywa- 
niem i posiadaniem samych tych rzeczy, a kiedy indziej 
tylko z ich domniemywaniem? Nie możemy więc zado
wolić się tą poczuciową (filozofią oczywistości) <3>. Mo
głaby ona być prawomocna tylko wtedy, gdyby [sama] 

<3> Hua'. oczywistością.
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wykazała się w czystym oglądaniu i gdyby czyste ogląda
nie oznaczało właśnie to, co m y mu przypisujemy, a cze
mu ona<4> przeczy.

Posługując się pojęciem oczywistości, możemy teraz 
również powiedzieć: mamy oczywistość w odniesieniu do 
bytu cogitatio, ponieważ zaś mamy oczywistość, cogitatio 
nie implikuje żadnych zagadek, w tym również zagadki 
transcendencji, jest dla nas pozbawiona wszelkich pro
blemów i dlatego możemy nią dysponować. W nie mniej
szym stopniu mamy oczywistość w odniesieniu do tego, 
co ogólne; dochodzi do samoprezentacji ogólnych 
przedmiotów oraz ogólnych stanów rzeczy, 
w tym samym przeto sensie są one dane bezproblemowo, 
są w najściślejszym sensie adekwatnie samoobecnie dane.

Zgodnie z powyższym, redukcja fenomenologiczna nie 
oznacza zacieśnienia badań do sfery immanencji efek
tywnej, do sfery tego, co efektywnie zawiera się w abso
lutnym «to» cogitatio, w ogóle nie oznacza ona zacie
śnienia do sfery cogitatio, lecz ograniczenie do sfery 
czystych danych samoprezentacji, do sfery 
tego, o czym nie tylko się mówi i mniema, także nie do 
sfery tego, co spostrzeżone, lecz tego, co dane jest do- 61 
kładnie w tym sensie, w jakim jest domniemane, i to da
ne samoobecnie w najściślejszym sensie, w ten sposób, że 
nic z tego, co domniemane, nie jest nie dane. Jednym sło
wem, ograniczenie do sfery czystej oczywistości, słowo to 
jednakże musi być rozumiane w sensie ścisłym, wyklu
czając już „oczywistość pośrednią”, a przede wszystkim 
oczywistość w sensie luźnym.

<4> Hua: sama.
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Absolutna prezentacja jest czymś ostatecznym. Natu
ralnie, łatwo powiedzieć i twierdzić, że ma się coś dane ab
solutnie, podczas gdy naprawdę wcale tak nie jest. Także 
o absolutnej prezentacji można ogólnikowo (vage) rozpra
wiać, lub może ona być dana w absolutnej prezentacji. 
Tak samo, jak mogę oglądać fenomen «czerwień» lub mo
gę tylko o nim mówić, wcale go nie oglądając, tak też mo
gę mówić o oglądaniu czerwieni lub mogę oglądać to 
oglądanie i oglądając je ujmować. Z drugiej strony w ogó
le przeczyć samoprezentacji to tyle, co przeczyć ostatecz
nej normie, podstawowej mierze nadającej wszelki sens 
poznaniu. Wszakże wtedy wszystko trzeba by uznać za 
pozór, za pozór trzeba by również niedorzecznie uznać 
sam pozór jako taki i tak oto w ogóle popaść w (niedo
rzeczności) sceptycyzmu. Lecz jasne jest, że w ten spo
sób przeciwko sceptykowi może argumentować tylko ten, 
kto widzi racje, kto właśnie widzeniu, oglądaniu, oczy
wistości pozostawia sens. Kto nie widzi albo nie chce wi
dzieć, kto mówi i nawet argumentuje, ale wciąż obstaje 
przy tym, by godzić się na wszelkie sprzeczności i zarazem 
przeczyć wszelkim sprzecznościom - z tym nie mamy co 
począć. Nie możemy odpowiedzieć „widomie” („offen- 
bar”) tak jest, [gdyż] on przeczy, by istniało coś takiego 
jak „widomie”; zupełnie tak samo, jakby ktoś, kto nie wi
dzi, chciał przeczyć widzeniu; albo jeszcze lepiej, jakby 
ktoś, kto widzi, że sam widzi i że istnieje widzenie, chciał 
temu przeczyć. Jak moglibyśmy go przekonać, zakłada
jąc, że nie miałby on żadnego innego zmysłu?

<5> Hua\ niedorzeczność.
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Jeżeli pozostaniemy więc przy absolutnej samoprezenta- 
cji, o której wiemy już teraz, że nie oznacza ona samopre- 
zentacji efektywnych przypadków jednostkowych, po
wiedzmy, absolutnych przypadków jednostkowych cogita
do, wówczas powstaje pytanie, jak daleko ona sięga 
i w jakiej mierze, bądź w jakim sensie, związana jest ze sfe
rą cogitationes i generalizujących je uogólnień (und der sie 
generalisierenden Allgemeinheiten). Skoro odrzucony zo
stał już pierwszy i najsilniej narzucający się przesąd, pole
gający na upatrywaniu jedynej danej absolutnej w jednost
kowej cogitatio i w sferze efektywnej immanencji, to trze
ba obalić także następny, narzucający się z nie mniejszą 
mocą, jakoby nowe przedmioty dane samoobecnie wyra
stały tylko z ogólnych intuicji zaczerpniętych z tej sfery.

„W refleksyjnym spostrzeżeniu mamy absolutnie dane 
cogitationes, o ile je świadomie przeżywamy”, tak chcia- 
łoby się zacząć; następnie zaś moglibyśmy skierować 
spojrzenie na ujednostkowione w nich i w ich efektyw
nych momentach to, co ogólne, w oglądowej abstrakcji 
moglibyśmy chwytać rysy ogólne (Allgemeinheiten), 
a struktury istotowe ugruntowane w nich w sposób czy
sty moglibyśmy w myśleniu oglądowo-relacyjnym kon
stytuować jako dane samoobecnie stany rzeczy. To było
by wszystko.

Wszelako dla oglądowego poznania źródeł, danych ab
solutnych, żadna skłonność nie jest bardziej niebezpiecz
na niż skłonność do spekulowania (sich zu viel Gedanken 
zu machen) i czerpania z owych myślowych refleksji rzeko
mych oczywistości (Selbstverständlichkeiten). Oczywisto
ści, których zazwyczaj wcale nie formułuje się explicite
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i których już dlatego nie można poddać krytyce odwołu
jącej się do oglądu, a które niewypowiedziane określają 
kierunek badań i w sposób niedopuszczalny je ogranicza
ją. Poznanie oglądowe jest rozumieniem 
(Vernunft), które stawia sobie za cel dopro
wadzenie rozumowania (Verstand) właśnie 
do rozumienia. Rozumowaniu nie wolno tutaj wtrą
cać się i przemycać swych wystawionych in blanco papie
rów bez pokrycia między takie, które mają realną war
tość, zaś jego metoda (wymieniania i) przeliczania, która 
opiera się tylko na bonach skarbowych (i w ten sposób - 
można by też powiedzieć - ratuje swe weksle, w całości 
postawiona tu zostaje)<6> pod znakiem zapytania.

Zatem możliwie mało rozumowania, ale możliwie czy
sta intuicja (intuitio sine comprehensione)', faktycznie na
wiązujemy do sposobu wyrażania się mistyków, gdy ci 
opisują ogląd intelektualny niebędący wiedzą rozumową. 
Cała zaś sztuka polega na tym, by dopuścić do głosu tyl
ko oglądające oko i wyłączyć przy tym wszelkie splecio
ne z oglądaniem domniemanie transcendujące, rzekome 
posiadanie [czegoś] jako współdanego, [wyłączyć] to, co 
współpomyślane i ewentualnie to, co dodatkowo winter- 
pretowane przez dołączającą się refleksję. Pytanie stale 

63 brzmi: czy to, co domniemane, dane jest w rzetelnym sen
sie, czy zostało ono w najściślejszym sensie obejrzane 
i uchwycone, czy też domniemywanie wykracza poza to?

Zakładając to, wkrótce poznamy, że fi k cj ą jest prze
świadczenie, jakoby badanie oparte na oglądzie poru

<6> Hua: bynajmniej nie jest tu stawiana.
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szało się w sferze tak zwanego spostrzeżenia 
wewnętrznego i nadbudowanej nad nim czysto im- 
manentnej abstrakcji ideującej jego fenomeny i ich mo
menty. Istnieją różnorakie modi przedmiotowości {Ge
genständlichkeit), a wraz z nimi tak zwanej prezentacji, 
i być może prezentacja tego, co istnieje w sensie tak zwa
nego spostrzeżenia wewnętrznego, z drugiej zaś strony 
tego, co istnieje w sensie nauk naturalnych i obiektywizu
jących, są tu tylko jednymi z wielu, podczas gdy inne, jak
kolwiek oznaczane jako nieistniejące, również są prezen
tacją, i tylko dlatego, że nią są, można je tamtym prze
ciwstawić i w sposób oczywisty od nich odróżnić!7!.

PI Myśl wyrażona w sposób nazbyt chyba skrótowy. Prawdopodob
nie idzie tu o to, że to, co istnieje w sensie wyznaczonym przez spo
strzeżenie wewnętrzne oraz przez nauki obiektywizujące, nie wyczer
puje zakresu tego, co jest przedmiotem, i jako takie może być dane; 
przedmiotowość, a wraz z nią i prezentacja, przysługują także rze
czom, które nie istnieją w żadnym z powyższych sensów.


