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Stan  fenom enologii francuskiej k reśli Janssen na p rzyk ład zie , sta
now isk: J. P. Sartre’a, M. M erlau-Ponty’ego i E. Levinasa. P. R icoeur  
został zaliczony przez niego do herm eneutyków , dlatego zostanie  
przedstaw iony w  tom ie pośw ięconym  filozofii herm eneutycznej.

Janssen nie pisze historii fenom enologii, w e Francji, zrobili to już 
w  sposób doskonały Spiegelberg i W aldenfełs, on stara się w ydobyć 
i ukazać specyfikę fenom enologii francuskiej. N ależy przy tym  pa
m iętać, że fenom enologia „pojawiła s ię” w e Francji dw adzieścia lat 
później niż w  N iem czech, ale za to w  całej pełni, szerokim  frontem , 
dzięki: a) paryskim  w ykładom  H usserla z roku 1929 (W prow adzen ie  
do fenomenologii transcendentalnej) ,  których słuchał m iędzy innym i 
G. Marcel, M erleau-Ponty i Levinas, b) w ykładom  A. K oyré i G. G ur- 
w itcha, c) pracy Schelera W esen und Formen d er  S ym path ie  prze ło 
żonej  na francuski już w  roku 1928, dlatego w p ływ  Schelera był być  
m oże naw et w iększy niż Husserla, d) tłum aczeniu w  roku 1931 pracy 
H eideggera W as ist Metaphysik?  dokonanego w  roku 1931.

Sartre tw ierdził, że sw e dzieło L’être et le néant. Essai d ’ontologie  
phénoménologique  napisał w  duchu fenom enologicznej ontologii. Co 
to jednak bliżej znaczy, można zrozum ieć jedynie z dokładnej analizy  
treści pracy. Jego spotkanie z fenom enologią było krótkie i nazna
czone — od sam ego początku —  w łasnym  stosunkiem  do podstaw o
w ych i istotnych rozstrzygnięć w obec fenom enologii w  ujęciu Husserla.

M erleau-Ponty, w  początkow ej fazie tw órczości, czerpał obficie ze 
spuścizny Husserla, później, rów nież i u niego, fenom enologia . zeszła  
na drugi plan. P ojaw iają się uzasadnione w ątpliw ości, czy można jego 
prace zaliczyć do literatury fenom enologicznej, czy raczej do prób 
w ypracow ania nowego, w łasnego m yślenia filozoficznego.

W fenom enologii L evinasa daje w yraźnie znać o sobie religia ży 
dowska i k lasycy literatury rosyjskiej. L evinas uważa, że cała filo 
zoficzna tradycja zawiodła, gdyż n ie pokazała transcendencji ludzkiej 
i boskiej odm ienności. Inności, odm ienności drugiego nie można zam 
knąć w  żadnej totalności. „Istnienie” jest czym ś innym  niż bezsen
sow ne „bycie”. W jego analizach etyka zajm uje m iejsce m etafizyki, 
fenom enologiczna m etoda um ożliw ia mu przekroczenie granic św iado
m ości.

Istotnym  uzupełnieniem  analiz przedstaw ionych przez Ströker i Jans- 
sena jest obszerny w ykaz literatury: źródeł i najnow szych opracowań  
(s. 351— 395) oraz spis pojęć i osób.

Przedstaw iona pozycja pow inna znaleźć się w  każdej bibliotece  
o profilu filozoficznym , gdyż ukazuje, w  sposób przystępny, zasad
niczą problem atykę fenom enologii, jej podstaw ow e kierunki rozwoju, 
podaje literaturę, dzięki której poszczególne zagadnienia można po
głębić przez w łasne studia.

J erzy  Machnacz

L ex ikon  der philosophischen W erke,  herg. Franco V olpi und Julian  
N ida-R üm elin, A lfred K roner V erlag, Stuttgartt 1988, s. X V  +  833.

S łow nik i fiiozoficzne kierują sw oją uw agę przede w szystk im  na oso
by i pojęcia, dlatego też m am y słow niki filozofów  i słow niki pojęć 
filozoficznych. Podstaw ow ym  jednak źródłem  filozofii są  dzieła, w



nich, filozofow ie rozw ijają sw oje m yśli, dzięki nim  zyskują uznanie 
i sław ę lub narażają się na krytyczne uwagi. Franco Volpi i Julian  
Nida-R üm m el, przy w spółpracy redakcyjnej M. K oettnitz i H. Olecho- 
witza, w ydali p ierw szy — w obszarze języka n iem ieck iego . —· słow nik  
biorący za przedm iot sw ego zainteresow ania dzieła filozoficzne.

W przedsięw zięcie zaangażowano 583 uczonych, w ybitnych specjali
stów. Opracowali oni 1147 hasła-dzieła filozoficzne. Punkt zaintereso
w ania  w ydaw ców  koncentruje się na filozofii europejskiej (kulturze 
zachodniej), reprezentatyw ne, m ożliw ie całościow e przedstaw ienie dzieł, 
filozoficznych pow stałych w  innych kulturach nie było przewidziane. 
U w zględniono jedynie te prace, które w płynęły  na rozwój i kształt 
filozofii zachodniej, np. teksty  literatury żydow skiej i arabskiej, które 
w  tłum aczeniu na łacinę w yw arły  w iększy w pływ  na tradycję Za
chodu, niż na w łasny obszar kulturowy.

L eksykon  dzieł f i lozoficznych  stanow i praktyczną pomoc, tak dla 
studiujących, jak i w ykładających filozofię, przez to, że dostarcza pod
staw ow ych, najpotrzebniejszych inform acji dotyczących historycznie  
w ażnych dzieł filozoficznych, począw szy od starożytności a skończyw 
szy na czasach najnow szych. L eksykon nie pow inien i nie może za
stąpić sam ej lektury dzieła, pow inien i może zachęcić do sięgnięcia  
po nie: poinform ow ać o jego treści, w pływ ie, w skazać literaturę po
m ocniczą, w stępnie przygotow ać do sam odzielnej pracy.

Ze w zględu na dużą liczbę autorów  haseł, jak i w ielość oraz specy
fikę om aw ianych dzieł n ie było przew idziane ujednolicenie stylu arty 
kułów .

A rtykuły-hasła uporządkowane są alfabetycznie w edług tytułu dzieła 
podanego w  języku oryginału pierw szego wydania. Jeśli spotyka się· 
w ie le  prac filozoficznych noszących ten sam tytu ł lub rozpoczynają
cych się od tego sam ego wyrazu, w tedy o alfabetycznej kolejności 
decydow ało nazw isko filozofa. A lfabetyczny układ dzieł filozoficznych  
m oże w  niektórych przypadkach spraw ić k łopoty użytkow nikow i w  ich 
odnalezieniu, dlatego bardzo praktyczny w  pracy ze słow nikiem  oka
zuje się w ykaz filozofów  (s. 834—864), w  którym  pod nazw iskiem  
filozofa um ieszczono jego prace i strony, na których można je w  słow 
niku znaleźć.

N agłów ek hasła zaw iera ty tu ł lub podtytuł oraz dosłowne n iem ie
ck ie  tłum aczenie. W przypadku dzieł w  języku arabskim i greckim, 
podano rów nież tytu ł łaciński. N astępnie um ieszczone jest nazw isko  
autora i rok w ydania (czas pow stania) dzieła, jeśli zostało w ydane w  
czasopiśm ie lub pracy zbiorow ej, w tedy m am y rów nież odpowiedni, 
opis danych.

Każdy artykuł podaje cel pow stania dzieła, jego zasadniczy przed
m iot i najw ażniejsze m yśli, ich .znaczenie i  recepcję oraz w skazuje na 
literaturę przedm iotu i pomocniczą.

Po tym  ogólnym  opisie słow nika w skazanym  w ydaje się jakiś kon
kretny przykład redakcji artykułu om aw iającego znane dzieło filozo
ficzne, w eźm y artykuł napisany przez R. Barneta dotyczący Idei I 
Ed. Husserla: Ideen zu  einer reinen Phänomenologie und phänom eno
logische Philosophie  (I. Buch: Allgemeine Einführung in  die reine  
Phänomenologie),  Edmund H usserl, H alle a.d. Saale 1913.

Tekst ten  (zwany w  skrócie Idee I) jest p ierw szym  system atycznym  
przedstaw ieniem  m etody fenom enologii transcendentalnej jak i jej 
zadań, jako teoriopoznawczo ukierunkow anych badań rozm aitych form  
intencjonalnej św iadom ości i korelatyw nych rodzajów przedm iotowego.
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bytu. P ierw sza część dzieła pośw ięcona jest ustaleniu różnicy tniędzy  
. „faktycznością a istotą” oraz jej naturalistycznym  błędnym  interpre
tacjom . O kreślenie „czystej św iadom ości”, jej osiągnięcie przez „re- 

tdukcję fenom enologiczną” stanow i drugą część słow nika „fundam en
talnego rozważania fenom enologicznego”. O czyw istość m etody oraz 

: absolutna sam oistność przedm iotu fenom enologii ukazane są w kon
traście do dogm atycznych założeń i dom niem anego znaczenia charak
terystycznego dla naturalnego życia, nauk przyrodniczych i m etafizyki. 
A naliza tego przeciw ieństw a osiąga punkt kulm inacyjny w  stw ierdze
niu, że czysta św iadom ość jest ostateczną i absolutną podstawą, której 
w szystko to, co n ie istn ieje św iadom ościow o, zaw dzięcza swój sens 
i znaczenie. Teza ta jest w  czw artej części w yjaśniona: „fenom eno
logia rozum u” ma za zadanie ugruntow anie w  fenom enologicznej oczy
w istości rzeczyw istego i praw dziw ego bytu w szystkich przedm iotów, 
to  znaczy ukonstytuow ania go w  refleksji na jej oglądow e „w ypeł
nione” formy zjawisk. W trzeciej części H usserl w yjaśnia sens i zna- 

.-czenie fenom enologicznej nauki o istocie („eidetyki”) intencjonalnej 
świadom ości. Jest czymś oczyw istym , że określone przym ioty istotow e  
przysługują w szystkim  intencjonalnym  „przeżyciom”, inne zaś dotyczą 
tylko szczególnych rodzajów przeżyć i ich przebiegów. W pierw szych  

■chodzi o zw iązki „czystego Ja” i o „neomat’ — przedm iotow y korelat. 
R ozm aitość pozostałych próbuje H usserl ukazać przez następujące roz
różnienia: naoczne akty „teraźniejszości” oraz „uobecnienia”, (doksycz- 
ne) m odalności w iary i ich neutralizacja, akty proste i ufundow ane, 
akty teoretyczne oraz akty  dotyczące sfery uczuć i w oli. Idee I są 
znaczącym, m łodzieńczym  dziełem  Husserla, rozw inięty w  nich — po 
raz pierw szy — fenom eonlogiczny idealizm  spotkał się ze sprzeciwem  
(Scheler, Heidegger, Ingarden, M erleau-Ponty, Follesdal...).

Lit. G esam m elte W erke, H usserliana Bd. III, 1978; P. Natorp, Hus
serls Ideen zu einer reinen Phänomenologie,  w: H. Noack (hrsg), H us
serl, 1973.

Studenci i profesorzy narzekają dzisiaj, często z diam etralnie od
m iennych powodów, na brak czasu. W jaki sposób czas zaoszczędzić? 
Jak zyskać na czasie? Lexikon  der philosophischen W erke  przedstawia  
jedną z m ożliw ości racjonalnego w ykorzystania czasu, oczyw iście dla 
tych, którzy w cześniej „zainw estow ali” czas w opanow anie , języka  
niem ieckiego.

Jerzy  Machnacz

Die Trenung von N atur und Geist , Hrsg. R. Bubner, В,. G ładinow, 
W. Haug, W ilhelm  F ink Verlag, M ünchen 1990, s. 260.

Nauki przyrodnicze (N aturw issenschaf ten ) i nauki hum anistyczne  
(G eistesw issenschajten ) roszczą do siebie w yłączne prawo interpretacji 
św iata i człow ieka, przedstaw iciele tych odm iennych typów  w iedzy  
zapew niają, że tylko oni mogą dać poprawną odpowiedź na pytania  
dotyczące natury i spraw zw iązanych z człow iekiem . Interesujące jest 
zatem  pytanie: skąd pochodzi, jakie są źródła i przyczyny now oczes
nego dualizm u nauki?

We wprowadzeniu w  dyskusję R. Bubner staw ia następujące tezy, 
a) pow stały w  X IX  w. spór m iędzy naukam i przyrodniczym i a hum a-


