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Studia filozoficzne odbyłem w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w latach 1971-75 i ukończyłem je,

uzyskując dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej na podstawie pracy Romana

Ingardena teoria przedmiotów in.tencjonalnycłi napisanej pod kierunkiem prof.

Andrzeja Półtawskiego. Obszerne fragmenty pracy zostały opublikowane w "Studia

Philosophiae Christianae". iemal równolegle (w latach 1973-76) studiowałem filozofię

na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując dyplom magistra filozofii na podstawie

(nieopublikowanej) pracy Próba interpretacji kartezjańskiego cogito napisanej pod

kierunkiem prof. Adama Sikory. W latach 1977-80 byłem słuchaczem Studium

Doktoranckiego w IFiS PA , przy czym moimi ówczesnymi naukowymi mentorami

byli prof. Barbara Skarga (miałem zaszczyt uczestniczyć w prowadzonym przez nią

seminarium jeszcze przed uzyskaniem dyplomu magistra), prof. Tadeusz Płużański,

doc. Jan Garewicz oraz wówczas jeszcze doktor - Krzysztof Michalski. W tym czasie

(w roku 1978) byłem stypendystą. Fondation pour une entraide intellectuelle

europeenne i miałem sposobność zaznajomienia się z zasobami Archiwum HusserIa

na Uniwersytecie w Kolonii. Nawiązana wtedy znajomość z ówczesną szefową tej

instytucji, prof. Elisabeth Stroker, oraz z wydawcą dzieł Husserla, pro f. Paulem

Janssenem, w następnych latach okazała się nader pomocna w moich pracach

translatorskich, gdyż w przypadku nierzadkich wątpliwości dotyczących litery, a

zwłaszcza ducha tekstów HusserIa zawsze mogłem liczyć na kompetentną pomoc. Po

ukończeniu Studium, powodowany różnymi rozterkami życiowymi, nie

zdecydowałem się na obronę rozprawy doktorskiej i przez pewien czas (1981-1982)

pracowałem poza środowiskiem akademickim. Kryzys nie trwał długo, gdyż już pod

koniec roku 1982 rozpocząłem pracę w ówczesnej SGPiS, a obecnej SGH - najpierw

na stanowisku asystenta, później adiunkta, a obecnie - starszego wykładowcy.

Wkrótce potem, z inicjatywy prof. Barbary Skargi, zacząłem tłumaczyć zrazu

niewielkie objętościowo, choć - jak sądzę - doniosłe teksty Edmunda HusserIa, w
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czym towarzyszyła mi od samego początku zachęta oraz pomocna rada (a nierzadko i

surowa, choć w pełni słuszna krytyka) pro f. Andrzeja Półtawskiego. Przekłady te,

najpierw drukowane we fragmentach w czasopismach, pod koniec dekady włączone

zostały do Biblioteki Klasyki Filozofii i doczekały się wydań książkowych. Chyba były

potrzebne, gdyż ich tytuły (podobnie jak opublikowany niewiele później w

wydawnictwie Aletheia Kr~z~s europejskiego człowieczeństwa) pojawiają się na

wielu listach lektur obowiązkowych dołączanych do programów zajęć z filozofii i

dyscyplin pokrewnych. Także fakt, iż w Internecie bez trudu można znaleźć ich

nielegalne kopie (co niewątpliwie kłóci się z interesami wydawców i tłumacza), może

świadczyć o niejakiej popularności.

Na początku następnej dekady, po krótkim pobycie w wiedeńskim Institut fur

die Wissenschaften vom Menschen, w roku 1991 zdecydowałem się obronić rozprawę

doktorską - nosiła ona tytuł Idea fenomenologii we wczesnej m~śli Edmunda

Husserla, promotorem był prof. Marek Siemek, a recenzentami - prof. Andrzej

Półtawski oraz prof. Stanisław Borzum. Wkrótce potem przustąpiłem do realizacji

przygotowywanego już od jakiegoś' czasu projektu polskiego przekładu Badań

logicarcoch. HusserIa. ie sądziłem wówczas, że przedsięwzięcie to zajmie mi

kilkanaście lat - definitywnie zostało ono zakończone dopiero w roku 2005, gdy w

BKF ukazała się reedycja Prolegomenów. Warto tu może dodać, że do tego czasu

bezowocne wysiłki moich znakomitych poprzedników na tym polu i przyczyny ich

niepowodzeń stały się już przedmiotem rozpraw naukotnuch': na szczęście mogłem

się z nimi zaznajomić dopiero w momencie, gdy przekład był już gotowy, a proces

edytorski dobiegał końca. Istotnym wsparciem było dla mnie stypendium uzyskane

dzięki rekomendacji Goethe-Institut: umożliwiło mi ono kilkumiesięczny pobyt w

Europaisches Ubersetzer-Kollegium w Straelen, stwarzającym wówczas wręcz idealne

warunki dla tego typu prac, a zaraze~ usytuowanym nieopodal Kolonii, gdzie mieści

się filia Archiwum HusserIa, co umożliwiało mi częste konsultacje. W tym miejscu

muszę jednak wyraźnie zaznaczyć, że mój przekład - o czym explicite piszę w notach

edytorskich do poszczególnych tomów - choć w swym układzie wzorowany jest na

niemieckim wydaniu krytycznym opracowanym właśnie w Kolonii, nie jest jego

prostą kopią, lecz w wielu miejscach podejmuje nieco inne rozstrzygnięcia edytorskie.

I Por. Czesław Głornbik, Husserl. i Polacp, Katowice 1999, s. 56 n, oraz tenże, O niedoszłpch.
polskich przekładach .Logische Un.tersuch.ungen". w: Polska filozofia analitpczna, Toruń 1999,
s.89-106.
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Jest to też - o ile mi wiadomo - pierwszy przekład umożliwiający w pełni

symultaniczną lekturę zarówno I, jak i II wydania dzieła.

Oba tomy Badań logicznsxh: opatrzyłem dość obszernymi wstępami. Wstęp

do tomu pierwszego, oparty w znacznej mierze na materiałach mojej rozprawy

doktorskiej, ma charakter raczej historyczny i skupia się przede wszystkim na

wcześniejszych tekstach Husserla, powstałych jeszcze przed opublikowaniem dzieła.

Chodzi w nim głównie o pokazanie kształtowania się myśli Husserla oraz wpływu,

jaki na nią wywarło kilku innych, ważnych wówczas dla niego autorów. Zupełnie

inny charakter ma wstęp do tomu drugiego. Pomyślany jest on jako swego rodzaju

komentarz do najtrudniejszych - w moim przekonaniu - fragmentów Badania IV i

zarazem jako dość spójna interpretacja teorii naoczności kategorialnej. Opublikowany

kilka lat później szkic o Prawdzie- i in.tuicji wpisuje się w podobny styl i może być

czytany jako jego kontynuacja. Teksty te były wielokrotnie cytowane przez innych

autorów i - jak wolno mi sądzić - odegrały jakąś rolę w dyskusji toczącej się wokół

rozumienia fenomenologii.

W trakcie pracy nad przekładem zainteresowałem się też samodzielną drogą

myślową niektórych współczesnych interpretatorów i komentatorów Husserla.

Zaowocowało to najpierw przekładem kilku książek Ernsta Tugendhata i Bernharda

Waldenfelsa, a później kilkoma artykułami, uj których starałem się już to

przeanalizować ich myśli, już to wykorzystać je we własnych rozważaniach.

U Tugendhata ważny był dla mnie przede wszystkim styl, w jakim próbował

on łączyć narzędzia filozofii analitycznej z tradycyjną problematyką filozoficzną,

czemu - niestety - towarzyszył proces stopniowego redukowania tej problematyki.

Nie bez znaczenia był też Husserlowski z ducha imperatyw ustawicznego

rewidowania założeń własnego myślenia, ujawniający się zwłaszcza na gruncie

konsekwentnie prowadzonych przez tego autora dociekań metaetucznuch. W sposób

chyba najpełniejszy udało mi się przedstawić związane z tym perypetie w rozprawce

Międz~ Kantem a Adamem Smithem. O filozofii moralnej Ernsta Tugendhata,

którą za zgodą autora poprzedziłem mój przekład jego vV~kład6w o etpce. Natomiast

w napisanym wkrótce potem szkicu O dobru, złu i kilku innsxh. zunazanpch. z

t~m sprawach starałem się z jednej strony - korzystając z niektórych narzędzi

wypracowanych przez Tugendhata i pozostając w znacznej mierze na wytyczonym
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przez niego obszarze - postawić tytułowy problem w nieco odmienny sposób,

odwołujący się do nieco innego rozumienia tradycji filozoficznej, a z drugiej

spożytkować własne wieloletnie doświadczenie dydaktyczne wykładowcy filozofii,

któremu niekiedy znacznie trudniej jest wytłumaczyć słuchaczom, na czym polega

jakiś problem filozoficzny, niż przedstawić takie czy inne jego rozwiązanie. Inne moje

prace związane z tym autorem mają charakter wtórny i nie warto tu o nich

wspominać.

W myśleniu Waldenfelsa inspirujące dla mnie było przede wszystkim

przekraczanie granic tradycyjnie rozumianej fenomenologii przy jednoczesnym dość

rygorystycznym przestrzeganiu reguł metody. W kilku odczytach, które miałem

sposobność przedstawić na różnych konferencjach, starałem się z własnej

perspektywy podjąć i rozwinąć problem obcości, któremu autor ten poświęcił szereg

książek". Jego przemyśleniami inspirowany jest też oczekujący już od jakiegoś czasu

na druk artykuł O igraszkach.

Pozostałe sporządzane przeze mnie w tym czasie przekłady miały charakter

raczej okazjonalny i - z jednym wyjątkiem, o którym niżej - bardziej odpowiadały

potrzebie chwili niż jakiemuś trwalszemu zainteresowaniu. Biografię Heideggera

tłumaczyłem, by stworzyć jakąś przeciwwagę dla nazbyt, moim zdaniem, stronniczej,

a zarazem żywo w owym czasie dyskutowanej książki Fartasa. Przekład Gier

jęz~kow~ch był niejako kaprysem, efektem chwilowej fascynacji proponowanym

przez autora podejściem do historii filozofii, choć z drugiej strony muszę przyznać, że

książka ta odcisnęła trwałe piętno na stylu moich wykładów.

Wkrótce po zakończeniu prac związanych z Badaniami zrodził się pomysł

napisania obszernego studium, które by przedstawiało fenomenologię Husserla w

perspektywie historyczno-systematycznej. Istnieją wprawdzie w języku polskim

znakomite książki poświęcone dziełu twórcy fenomenologii, wciąż jednak - o ile mi

wiadomo - nie powstało opracowanie, które z jednej strony w sposób syntetyczny

przedstawiałoby pełną architektonikę jego myśli, a z drugiej ukazywałoby jej

2 Zastanawiający może być fakt, iż tłumaczone przeze mnie książki Waldenfelsa oddźwięk
znacznie szerszy niż pośród filozofów znalazły w środowiskach antropologów, etnologów i
kulturoznawców, choć moim zdaniem poruszają problematykę ściśle filozoficzną i czynią to w sposób
doniosły
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dynamikę, a więc ujmowało ewolucję stanowisk zajmowanych przez Husserla w

poszczególnych kwestiach jako efekt konsekwentnego stosowania metody, która ze

swej strony dopiero w zastosowaniu mogła ujawniać różne, niekiedy zaskakujące

także dla jej twórcy aspekty i konsekwencje. Swego rodzaju wprawką w takim

sposobie przedstawiania cudzych myśli - podjętą w mikroskali i na zupełnie innym

materiale - był wspomniany wyżej szkic Międzć) Kantem a Adamem Smithem, w

którym starałem się pokazać, jak przyjmowany przez Tugendhata ideał

samoodpowiedzialności zmusza do ustawicznego kwestionowania podstaw własnego

myślenia. W moim przekonaniu dopiero takie podejście do spuścizny Husserla

stwarza szansę zrozumienia, na czym właściwie miała polegać fenomenologia.

Niestety, tego projektu nie udało się jeszcze doprowadzić do końca, niemniej w

ramach jego realizacji opublikowałem szereg artykułów, od początku pisanych z

myślą włączenia do szerszej całości. Część z nich koncentruje się wokół problematyki

czasowości, która moim zdaniem stanowi klucz do Husserlowskiego rozumienia

świadomości. W· artykule o rękopisach z Bernau starałem się przede wszystkim

pokazać, jakie trudności obciążają tę koncepcję czasowości, którą można znaleźć w

Wć)kładach, i jak późniejsze pogłębienie rozumienia analiz fenomenologicznych

pozwala się tym trudnościom ujawnić. Za istotne osiągnięcie artykułu uważam

wyraźne wyodrębnienie trzech modeli świadomości czasu, których nazwy czerpię od

używanych przez Husserla metafor: modelu głowy komety, modelu źródła oraz

modelu fali. Ważne, że wyłącznie na gruncie trzeciego z tych modeli (nieobecnego w

Wć)kładach) dopuszczalne jest obok odniesienia retencjonalnego także odniesienie

protencjonalne, a więc jedynie on pozwala zrozumieć świadomość (w jej najgłębszej

warstwie) nie tylko jako (bierną) recepcję, ale także jako (czynną) projekcję. Napisany

w tym samym czasie, choć opublikowany nieco później artykuł o "historii

transcendentalnej" poświęcony jest związkom zachodzącym między czasem

przeżywanym a czasem rekonstruowanym, w szczególności tym czasem, w którym

według Husserla ma przebiegać proces transcendentalnej genezy. Zbliżona

problematyka, uzupełniona o próbę prześledzenia zmian w pojmowaniu

transcendentalnego Ja i powiązania tych zmian z ewolucją poglądów na temat

świadomości czasu, stanowi treść artykułu Ja i horć)zont temporalnsi.

Nieco innym zagadnieniom, choć powiązanym z powyższymi, poświęcony jest

niewielki artykuł o uobecnieniu, w którym staram się przedstawić ewolucję poglądów
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Husserla na świadomość obrazu. Artykuł o krytyce relatywizmu i sceptycyzmu de

facto ma intencję polemiczną - jest próbą przeciwstawienia się rozpowszechnionej

interpretacji Husserlowskiej krytyki psychologizmu jako w gruncie rzeczy

powtórzenia wcześniejszej argumentacji Fregego z kilkoma mało istotnymi i może

nawet niepotrzebnymi dodatkami. Wbrew temu próbuję pokazać, że z perspektywy

celów, do których wówczas dążył Husserl, właśnie owe "dodatki" mają znaczenie

kluczowe. Na wzmiankę zasługuje też czekający jeszcze na druk artykuł o początkach

redukcji fenomenologicznej, w którym obok zasadniczego tematu przedstawiam

pewne przemyślenia na temat dynamiki dzieła Husserla, mające na celu

usprawiedliwienie wskazanego wyżej podejścia historyczno-systematycznego.

Wszystkie publikacje uiskazane w obu powyższych akapitach powstały w

ramach wspólnego projektu, są ze sobą wzajemnie powiązane (czego zewnętrznym

przejawem są częste - może nazbyt częste, ale w tych okolicznościach chyba

usprawiedliwione - wzajemne odniesienia) oraz łączy je jedność tematyki i

perspektywy, z której owa tematyka jest ujmowana. Dlatego sądzę, iż wolno mi

przedstawić je - po uzupełnieniu tego zestawu o mój wstęp do II tomu Badań

logiczn~ch, rozprawkę o Prawdzie i intuicji oraz dawniejszy szkic o Kr~z~sie

racjonalności - jako "osiągnięcie" opisane wart. 16 znowelizowanej Ustawy o

stopniach naukowych tytule naukowym. Uzupełnienie to wydaje mi się

dopuszczalne z tego względu, że choć prace te pozbawione są wyraźnej perspektywy

historycznej, opisują pewne aspekty z jednej strony punktu wyjścia, a z drugiej -

punktu dojścia fenomenologii Husserla i w tym sensie stanowią klamrę spinającą

publikacje wymienione uicześniej'. Ponieważ z tym "osiągnięciem" bezpośrednio

związana jest istotna część moich zatrudnień translatorskich, przyjmuję, iż łącznie daje

mi to prawo do ubiegania się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

Wyniki moich dociekań starałem się przedstawiać nie tylko w formie

publikacji, ale także referatów wygłaszanych na konferencjach naukowych oraz

odczytów w różnych ośrodkach akademickich; niestety, szczegółową dokumentacją tej

:j Łącznie zatem proponowany zestaw obejmuje pozycje l, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 oraz 16 z części
B l zalączonego wykazu publikacji. Wszystkie te publikacje mogą być objęte wspólnym tytułem Studia
z fenomenologii Husserla.
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aktywności dysponuję dopiero począwszy od roku 2002. W tym okresie za

najważniejsze wystąpienia uważam odczyt wygłoszony na W ydziale Nauk

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego o aporetucznum charakterze świadomości czasu,

referat o historii transcendentalnej wygłoszony na konferencji Pt}tania i perspektt}w~

transcenderualizrnu. oraz referat Das Fremde und das Eigene wygłoszony na The

Third Central and Eastern European o.p. o. ConJerence on Phenomenology: Subjectivity,

Intentionality, Evil. In Memory oj Jćzef Tiszner. Z nieco innych względów cenię sobie też

wystąpienie na uroczystym Seminarium z Okazji Jubileuszu Profesora Andrzeja

Półtawskiego, gdzie przypadł mi w udziale zaszczyt scharakteryzowania stylu

filozofowania szacownego Jubilata. Oprócz wyszczególnionych w załączniku

konferencji, w których brałem udział w charakterze referenta, aktywnie

uczestniczyłem także w wielu. innych, jak choćby w większości konferencji

organizowanych przez Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (mój głos niekiedy

bywał odnotowywany w sprawozdaniach drukowanych w roczniku

"Fenomenologia"),' w licznych konferencjach Polskiego Towarzystwa Filozofii

Systematycznej, czy też we wszystkich Konferencjach Badaczy i Tłumaczy Filozofii

Niemieckiej (gdzie w ogóle nie wygłaszano referatów, a dyskusja dotyczyła

aktualnych oraz planowanych publikacji uczestników). Udział w tych konferencjach

pośrednio wiąże się z moją przynależnością do stowarzyszeń: jestem członkiem (od

czasów studenckich) Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członkiem założycielem

Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa

Filozofii Systematycznej.

Jak wyżej wspomniałem, począwszy od roku 1982 do chwili obecnej jestem

zatrudniony w Katedrze Filozofii w Szkole Głównej Handlowej. W tym czasie miałem

sposobność prowadzenia zajęć ze studentami w różnych formach: ćwiczeń,

seminariów, wykładów i konwersatoriów; brałem też udział w zespołowym

opracowywaniu programów nauczania oraz uczestniczyłem w różnego rodzaju

pracach organizacyjnych, jak członkostwo w komisjach egzaminacyjnych etc. Ponadto

w latach 1992-2008 byłem zatrudniony (w niepełnym wymiarze godzin) w Katedrze

Historii i Teorii Sztuki w warszawskiej ASP. Do moich obowiązków należało

prowadzenie wykładów z historii filozofii nowożytnej oraz z historii filozofii

współczesnej, jak również konwersatorium magisterskiego. Nieczęsto spotykana
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swoboda pozostawiona mi przez kierownictwo Akademii, a ponadto znaczna ilość

godzin (2 x 60 + 30 w roku akademickim), jakie oddano mi do duspozpcjt, pozwolił V

mi opracować w pełni autorską, a zarazem dostosowaną do specufiki uczelni

artustpcznej formułę uiuk.ładu, w którum starałem się przedstawić historię filozofii

jako uprzuuiilejouianu (gduż duskursuuinu) klucz do historii kulturu. Doceniając wagę

tvch dziedzin historii kulturu. które moim słuchaczom mogłu uiudaurać się znacznie

bliższe, a przez to i bardziej atrakcujne (jak historia sztuki, literaturu. muzpkt itp.),

starałem się wpoić im przeświadczenie, że w pełni zrozumieć mogą je tulko uitedu,

gdV będą dusponouiah choćbu elementarną wiedzą z zakresu historii filozofii oraz

będą potrafili wiązać tę wiedzę z interesującumi ich w pieruiszum rzędzie procesami i

zjawiskami. W wvkładach, nie rezugnując z fundamentalnej problematuki

ontologicznej i epistemologicznej, zasadnicze punktu ciężkości starałem się umieszczać

w dziedzinie filozofii praktucznej: filozofii społecznej, etuce, a także - last but not

least - esietuce. Historię estetuki filozoficznej przedstawiałem przV tum nie tule jako

wzorzec - co moim zdaniem bVłobV daleko idącą naiwnością - ile raczej jako

(duskursuumul) analogon innych zjawisk z zakresu historii sztuk. Jak wspomniałem

wvżej, moja działalność dudaktuczna nie ograniczała się tvlko do prowadzenia

uiukładóui; pod moim kierunkiem powstało też około 30 prac duplomoiouch, przV

czVm autorzu co najmniej kilku z nich zostali uiuróżnieni nagrodami Rektora lub

Dziekana. Ponadto w trakcie egzaminów uistępnuch na poszczególne Wvdziałv bułem

odpounedzialnu za sprawdzanie uiiedzu kandudatóui z zakresu szeroko rozumianej

historii kulturu.

W latach 1992-2007 dość intensuuinie współpracowałem z szeregiem

uiudaumicnu, m.in. takich jak Wudaumtctiuo Naukowe PWN, Oficuna Naukowa,

Aletheia, Volumen i in. Przede uiszustkim zajmowałem się współczesną niemiecką

literaturą filozoficzną; na podstawie pisanuch przeze mnie recenzji uiudaumicnua

podejmouiału decuzje o educji poszczególnuch książek, jak również uzuskiuiału

dofinansowanie ze środków krajoruuch i zagraniczntjch. Z tuch prac na szczególną

wzmiankę zasługuje sporządzone przeze mnie w roku 2003 na zlecenie W vdawnictwa

Naukowego PWN opracowanie, w którum poddałem krutucznej analizie niszustkle

obecne wówczas na runku popularne, a więc przeznaczone dla szerokiego kręgu

odbiorców, podręczniki historii filozofii, często w zasadniczu sposób zniekształcające
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omawiane klasyczne koncepcje, pełne błędów przeinaczeń, a niekiedy wręcz

bałamutne. VV konkluzji zarekomendowałem wydawnictwu polskie wydanie

zwięzłego podręcznika Otfrieda Hoffe, który następnie przetłumaczyłem. Podręcznik

ten, o ile mi wiadomo, doczekał się już piątego wydania i figuruje jako pozycja

obowiązkowa w wykazie lektur licznych kursów filozofii na różnych uczelniach, mój

wybór nie był więc może chybiony.

Podsumowując: mój dorobek naukowy, dydaktyczny zawodowy w

przeważającej mierze poświęcony jest cudzym tekstom i cudzym myślom, które

starałem się przyswoić, objaśnić i przekazać innym. Mogę zatem powiedzieć, że w

filozofii jestem raczej pośrednikiem niż twórcą. Zarazem jednak jestem głęboko

przekonany, że tutaj - tak jak w całej humanistyce - taka rola także jest potrzebna.
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