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Dzisiaj będę mówiła o fenomenologii, o różnych jej elementach. O jej podstawach
zaczerpniętych od Husserla oraz o innych częściach wyrastających ze współczesnego
myślenia fenomenologicznego. Będę korzystała z dzieł Edmunda Husserla, Thomasa
Fuchsa, Jamesa Morley'a i Dana Zahavi. Mam nadzieję, że uda mi się dotknąć dobrego
miejsca, tak żeby każdy mógł wziąć dla siebie coś karmiącego z tego materiału. Po
skończeniu wykładu, chciałabym Was zaprosić, abyście podzielili się ze mną swoimi
myślami, wrażeniami i odczuciami. Chciałabym się od Was nauczyć, co jest ciekawe, ważne,
potrzebne i co jest niepotrzebne.
Michael Hampe, niemiecki filozof twierdził, że prawdziwe szczęście znajduje się tylko w
życiu, które uwalnia się od doktryn i w związku z tym pozwala zanurzyć się w
kontemplowaniu świata1. To stwierdzenie można przyjąć jako rodzaj fenomenologicznego
programu, chociaż Hampe nie jest znany jako fenomenolog, ale jako sceptyk w tradycji
Pyrrona z Elidy.
W filozofii współczesnej znajdujemy dwa znaczące kierunki: tak zwaną filozofię analityczną i
fenomenologię.
Fenomenologia narodziła się w początkach XX w. w Niemczech i jest związana z
nazwiskami Heideggera i Husserla. W naszych czasach nie ma żadnego sensu, aby
podkreślać granice narodowe, w obrębie których narodziła się fenomenologia. Projekt
fenomenologiczny był projektem globalnym przez wiele lat. Fenomenologia stawia w swoim
centrum praktykę doświadczania. Życie swoim życiem, perspektywę pierwszej osoby,
perspektywę subiektywną uznaje się za nieredukowalne doświadczenia. Koncepcja
subiektywności karmi się przynajmniej dwoma uzasadnieniami (oryg. 'ratiōnāle. - łac).
Uzasadnienie, że żyjące istoty są czymś innym niż maszyny (włączając w to komputery) i
uzasadnienie, że tożsamość jest płynna a nie ustalona i przewidywalna. Fenomenologia
wspiera obronę człowieka, jak przedstawił to Thomas Fuchs, filozof i psychiatra w tytule
jednej ze swoich ostatnich ksiażek2. Innymi słowy, fenomenolodzy krytykują dominujący
fizykalizm i pomysł, że każdy fenomen w świecie może być opisany przez nauki
przyrodnicze. To jest jeden z kierunków z krytyki. Drugi z kolei to krytyka neurocentryzmu -
pomysłu że wszystkie nasze stany umysłowe są po prostu wewnętrznymi aktywnościami

2 Mowa prawdopodobnie o: IN DEFENCE OF THE HUMAN BEING: Foundational Questions of an
Embodied Anthropology, Thomas Fuchs

1 por. Michael Hampe, Four Meditations on Happiness



ludzkiego mózgu. Reasumując, fenomenologia występuje przeciw fizykalizmowi i
neurocentryzmowi.
Wróćmy do Husserla. Był nie tylko ojcem fenomenologii, ale również jednym z
najważniejszych myślicieli XX wieku. Urodził się w 1859 r. w Morawii w rodzinie żydowskiej.
Studiował astrofizykę, potem matematykę z wiodącymi matematykami jego czasów. Poznał
Franza Brentano i doznał wówczas swoistego przebudzenia do filozofii. Brentano był
teologiem i byłym duchownym katolickim. Został zmuszony do "przerzucenia się" na filozofię
ze względu na swoje nowe pomysły i nowatorskie pytania. W krytycznym podejściu wobec
Kartezjusza zadawał pytania takie jak: czym jest świadomość? czym są myśli? jak możemy
zrozumieć relację pomiędzy myślami i rzeczywistością? czy myśli są rzeczywistością? Jeśli
podniosę mój kubek, to czy jest to coś odrębnego od mojej świadomości? I jak podchodzę
do mojego kubka z moją świadomością?
Jedno z głównych pytań Husserla, który był pod głębokim wpływem Brenanto, brzmiało:
jakie są podstawowe fundamenty moich ocen (oryg: What are the fundamental underlyings
of my judgements)? A odpowiedzią było: fenomeny. Teraz, co zrobić z fenomenami?
Rezeczami które z samej swojej definicji pokazują się nam. Ukazują się takimi, jakie są. Ta
definicja fenomenu jest bardzo ważna i rzeczywiście jest przeciwna mainstreamowemu
myśleniu. Odpowiedź Husserla na pytanie o to, jak eksplorować fenomeny, była prosta:
przez epoché. Epoché to 2500 letnia tradycja filozofii życia rozwijana przez już
wspomnianych greckich sceptyków i oznacza to mniej więcej: powstrzymanie się od
dawania jakichkolwiek opinii lub komentarzy. W ciągu najbliższych kilku minut chciałabym
trochę powiedzieć odnośnie tego sposobu życia, co miejmy nadzieję zaprowadzi nas do
szczęścia, zanim zrobię duży krok ku fenomenologii czasów obecnych i psychopatologii -
metody używania tego szczególnego podejścia.
Mówiąc krótko: fenomeny to są takie rzeczy w naszym świecie, które nam się ukazują i w
związku z tym są dane ludzkiej świadomości. To krótkie zdanie ujawnia dwie ważne zasady
fenomenologii.
Pierwsza zasada to, że jest jeden świat. Jest jedna rzeczywistość i ludzie zamieszkują ten
jeden świat. Jedna z najbardziej ożywionych dyskusji prowadzonych między ekspertami
dotyczy tego, czy są dowody na to, że jest jeden czy dwa światy. Dwa światy oznaczają, że
jest jakiś niedostępny świat, niedostępne części świata, albo niedostępne rzeczy świata
ponad albo za warstwą, którą uznajemy za nasze doświadczenie (to odnosi się do
teorii/doktryny Dwóch Światów).
Druga zasada, będąca konsekwencją pierwszej brzmi: rzecz, która nam się ukazuje, jest
rzeczą taką, jaka jest (oryg. ze słuchu: the thing that shows itself to us is the thing as it is).
Nie ma konstrukcji w umyśle, ani cienia innego bytu, nie ma odbicia na ścianie jak w Jaskini
Platona, co implikuje konsekwencję, że ludzie są aktorami, ale nie autorami rzeczywistości.
Możemy aktywnie podchodzić do rzeczy, ale nie tworzymy ich, ani nie konstruujemy. Wśród
epistemologów trwa długa bitwa i niektórzy są przyjaciółmi konstruktywistów, a inni są
kochankami fenomenologii. Husserl odkrył na nowo epoché dzięki swojemu wglądowi, że
obiektywność sama w sobie jest doświadczeniem obiektywności. Obiektywizm nie jest
niczym odległym od świata życia, w krainie abstrakcji czy idei ('objectivity is nothing far away
from the life world, in the land of abstraction or ideas'). Jest jeden świat w którym jesteśmy
jako istoty ludzkie i ten świat jest podtrzymywany przez nasze jego doświadczanie.
Pamiętacie pierwsze radykalne założenie Husserla, że rzeczy które nam się pokazują,
istnieją tak, jak nam się pokazują. Istnienie i ukazywanie się (appearance) się nie różnią. A
drugie założenie Husserla to, że nasze doświadczenie rzeczy potwierdza ich istnienie.
Konsekwentnie musimy się nauczyć, że rzeczy świata potrzebują istot doświadczających,



aby mogły się ukazywać. My jako istoty ludzkie jesteśmy w, jesteśmy w świecie, nawet jeśli
czasem cierpimy z uwagi na poczucie bycia nigdzie. Nie musimy szukać sposobu dotarcia
do świata. Jako terapeuci już jesteśmy w, i nasi klienci są w, nawet ze swoim bólem i żalem,
swoimi pragnieniami i czasem dziwnymi myślami i zachowaniami. To, co musimy zrobić
zgodnie z epoché, to ponowne odkrycie świata w taki sposób jakbyśmy odkrywali bezkresny,
nowy kontynent. Epoché nie powinno być traktowane jako prosta metoda umysłowa czy
operacja intelektualna, bo wtedy to sprowadziłoby się do wykształcenia takiej praktycznej
umiejętności, rzemiosła. Dla Husserla epoché jest czymś, co angażuje całą egzystencjalną
pozycję wobec świata i w związku z tym jest działaniem głęboko osobistym. Innymi słowy
Husserl zawsze widział subiektywność jako drzwi do świata a relacje pomiędzy ludźmi były
dla niego fizyczne i ucieleśnione.
Terminy epoché i redukcja fenomenologiczna są często używane wymiennie. Kiedy używa
się ich inaczej, epoché częściej odnosi się do procesu początkowego, który odkrywa rolę
naturalnego nastawienia (oryg. ze słuchu: 'natural attitude'). Naturalne nastawienie
nawiązuje do kartezjańskiego rozdzielenia pomiędzy świadomością świata, a zewnętrznym
światem jako takim. Redukcja częściej dotyczy bardziej zaawansowanych i bardziej
określonych typów epoché, co oznacza, że po osiągnięciu początkowego epoché,
rezygnujemy z nawykowych sposobów bycia w kontakcie z tym, jak świat nam się jawi.
Innymi słowy, zawieszenie nawykowych sposobów doświadczania pozwala na bycie w pełni
w naturalnym kontakcie z życiem.
A teraz praktycznie. Zacznij czuć, postrzegać, obserwować, opisywać rzeczy. Opisywać i
myśleć o procesie opisywania, a potem opisywać ponownie i znowu o tym myśleć. Zaproś
innych by dzielili się swoimi doświadczeniami z obserwowania i wspólnie reflektujcie.
Podchodź do rzeczy tak, jak się ukazują z perspektywy estetycznej, odkrywając fasady, tony,
znaczenia, raczej cyrkularnie niż lineranie, podchodząc nich raz po raz, eksplorując gdzie
kończy się percepcja, a zaczyna interpretacja. Czy istnieje czysta, niewinna percepcja? To
naprawdę trudne zadanie: zbliżanie się do naszych zmysłów i tracenie kontroli. Lub raczej
tracenie iluzji kontroli przez używanie epoché.
Przy okazji jedną z najbardziej radykalnych implikacji epoché jest zupełnie nowa relacja
pomiędzy wyobrażonym, a niewyobrażonym. Osoba może zacząć zauważać, jak obiekty
istnieją w czasie jako części gestaltu, imaginacje i percepcje, i te dwa aspekty są zawsze
współobecne.
Epoché jest praktyką, która wymaga całkowitego egzystencjalnego zaangażowania osoby
praktykującej. Husserl opisuje to doświadczające ciało jako Czujące Ciało jako ostateczny
punkt kontaktu pomiędzy żyjącym ciałem i rzeczami świata. Wszystkie możliwe
doświadczenia postrzegane lub wyobrażone pojawiają się w orientacji czasoprzestrzennej
żyjącym ciałom osób postrzegających (ze słuchu: 'to the perceivers' living bodies'). A więc
ponownie możemy zobaczyć, że fenomenologiczny sposób życia nigdy nie polega na
odsunięciu się ze świata rzeczy do jakiegoś innego idealnego świata ani do pozycji
absolutnej pewności. Wręcz przeciwnie, im bardziej ktoś się zagłębia w fenomenologiczne
badanie, tym lepiej może zobaczyć głębsze wymiary swojego bycia w świecie.
Merleau-Ponty nazywa to naszą percepcyjną wiarą. I to właśnie Merleau-Ponty
przetłumaczył husserlowskie rozumienie epoché jako podejście ciągłego angażowania i/albo
zaczynania. To zobowiązanie do przyjęcia pozycji ciągłego początkującego i jednocześnie
utrzymania dziecięcej, ale zdyscyplinowanej otwartości wobec świata, w którym wciąż
odkrywamy znaczenia. Tymi słowami zamykam część dotyczącą Edmunda Husserla i
początków fenomenologii.



Ponad 100 lat później pomysły Husserla są nadal żywe i nadal stanowią urodzajny grunt.
Przez następne kilka minut chciałabym pokazać jak Thomas Fuchs, profesor w Heidelbergu,
filozof i psychiatra, zmienił rozumienie psychopatologii na bazie fenomenologicznej
antropologii. Znajdziecie tutaj znajome Wam słowa-klucze oraz pewne wymagające idee.
Biorąc myśl Husserla na poważnie, nie zaskakuje, że fenomenologiczna psychopatologia
najpierw próbuje przekroczyć dominującą koncepcję "intrapsychiki" (wewnętrznej psychiki) a
w konsekwencji korespondujące indywidualistyczne spojrzenie na psychopatologię.
Fenomenologiczna psychopatologia opiera się na ucieleśnionym i ekologicznym widzeniu
umysłu. Z tej perspektywy spostrzegamy osobę jako żyjące ciało lub odczuwające ciało -
połączoną istotę we współdzielonym świecie. Ciało jest konceptualizowane jako dynamiczna
strona znaczących doświadczeń. Ciało składa się z nabytych predyspozycji i możliwości
postrzegania, działania, pożądania i komunikowania się.
Według Fuchsa, podstawowym nastawieniem terapeuty jest praca bez wcześniejszych
założeń, zawieszając oceny i podejście "kogoś, kto już wie". Innymi słowy, to nastawienie
niewiedzenia i bycia świadkiem w profesjonalnym kontakcie pomiędzy klientem i terapeutą.
Zaburzenia psychiczne - idąc dalej za Fuchsem - powinny być traktowane jako zaburzenia
bycia w świecie, zaburzenia odpowiadania na wymagania środowiska w samookreślony
sposób i zaburzenia w interakcjach z innymi. Można to ująć jeszcze inaczej: zaburzenia
psychiczne można rozumieć jako cielesne i między-cielesne zaburzenia egzystencji na które
znacząco wpływa dynamika społeczna.
Thomas Fuchs wprowadził cztery koncepty fenomenologiczne: to pole fenomenologiczne,
pamięć ciała, przestrzeń życia (inaczej: przeżyta przestrzeń) i ekologiczne spojrzenie na
umysł.
Pole fenomenologiczne odnosi się do doświadczenia w danym momencie i jest złożone z
odczuć cielesnych, nastrojów, klimatu oraz relacji sensomotorycznych pomiędzy ciałem a
światem. W polu fenomenologicznym inni są obecni w każdym momencie. Od wczesnego
dzieciństwa wzorce interakcji z innymi osadzają się w ciele dziecka - w czymś, co możemy
nazwać cielesną pamięcią lub pamięcią ciała. Istoty ludzkie mają bezpośrednią, praktyczną
wiedzę na temat tego, jak być w kontakcie z innymi (how to interact with others) w
spotkaniach twarzą w twarz. Doświadczenie pola fenomenologiczne można rozszerzyć
poprzez koncepcję przeżytej przestrzeni (przestrzeni życia). Przestrzeń życia może być
rozumiana jako całkowita przestrzeń jaką osoba przedrefleksyjnie zamieszkuje i jakiej
doświadcza. Przestrzeń ta koncentruje się wokół ciała i charakteryzuje się się jakościami
takimi jak bliskość i dystans, szerokość i wąskość, połączenie i separacja, i jest określona
przez fizyczne lub symboliczne granice. Z tego wynikają różne domeny, takie jak przestrzeń
osobista osoby, jej terytorium albo własność i lęk osoby przed poddaniem się wpływowi, ale
również domeny tabu, ograniczeń, restrykcji i tego, co zabronione. Zamieszkiwanie swojej
ekologicznej niszy: partnerstwa z drugą osobą, rodziny, domu, sąsiedztwa, miejsca pracy,
społeczność jest kluczowym aspektem przeżywanej przestrzeni. Koncepcje pola
fenomenologicznego i przestrzeni życia wpływają na nasze rozumienie tego, co wcześniej
było postrzegane jako wewnętrzne uwarunkowania psychiczne na rzecz rozumienia tego
ponownie jako doświadczany świat, gdzie ujawniają się cielesne warunki, tendencje
działania i siły pola. Na tym tle możemy powiedzieć, że choroba nie jest w pacjencie, ale
pacjent jest w chorobie. To oznacza, że światu w którym jest pacjent, brakuje społecznego
rezonansu, rozpoznania i potwierdzenia od których jako istoty ludzkie jesteśmy zależni. W
takim rozumieniu cierpienie powinno być pojmowane jako wyłaniający się fenomen
relacyjnej przestrzeni w której żyje pacjent. Terapia powinna wesprzeć klienta do
zrestrukturyzowania jego/jej przestrzeni życiowej i powiększenia jej/jego stopnia wolności.



Fenomenologiczne nastawienie przenosi punkt skupienia z tego, co dzieje się "wewnątrz
pacjenta", na to co wyłania się w interaktywnym polu fenomenologicznym. Zadaniem
terapeuty jest rozwijanie poczucia otwartości, ciekawości ukrytymi możliwościami
fenomenologicznego pola i bycie w bieżącej chwili nie próbując kontrolować procesu.

Zamykamy teraz... Bardzo krótka trzecia część będzie, mówiąc metaforycznie, drogą od
filozofii do psychologii. Jak pole fenomenologiczne może być opisane w psychoterapii lub
counsellingu? Pamiętacie, że pole fenomenologiczne opisuje rozwijające się w przestrzeni i
czasie subiektywne doświadczenie danej chwili. Są klienci, którzy narzekają na długotrwały
smutek i epizody depresyjne. Antropologiczne podejście do depresji według Fuchsa, może
się zacząć od przestrzenności i cielesnych warunków doświadczenia depresyjnego. Ciało
nie funkcjonuje już jako oczywiste, otwarte i płynne medium bycia w relacji ze światem, ale
jest doświadczane jako ciężkie, nieruchome i sztywne. W tym doświadczeniu
sensomotoryczna wymiana między ciałem i przestrzenią również jest zakłócona. Percepcję
charakteryzuje utrata jakości zmysłowości i żywotności. Ekspresje motoryczne/ruchowe są
zredukowane podobnie jak impulsy do życia i rozszerzania swojej ekologicznej niszy.
Przestrzeń kurczy się do tego najbliższego otoczenia. Sztywność w ciele jako podstawowy
fenomen nie tylko manifestuje się w poczuciu byciu ciężkim i niezdolnym do wyjścia do
środowiska, ale jeszcze subtelniej w utracie rezonansu emocjonalnego. To zakłócenie
emocjonalnego rezonansu jest boleśnie doświadczane przez klientów jako poczucie
odrętwienia. Doświadczają także utraty międzycielesnych rezonansów - tej empatycznej
relacji z innymi, której potrzebujemy. Klienci doświadczają utknięcia ruchu w ich życiach. Ich
bycie w świecie w czasie może być także rozumiane jako rodzaj desynchronizacji. Ta
koncepcja dotyczy zarówno sfery biologicznej i społecznej. Biologiczna desynchronizacja
jest zakłóceniem np. rytmu dnia i nocy, a desynchronizacja społeczna to na przykład
wypadanie z jakichś procesów w pracy.
Desynchronizacja jako wynik ogólnego przyspieszenia naszego społeczeństwa jest tematem
nie tylko psychologii czy psychopatologii ale także socjologii. Kończąc socjologią,
chciałabym uwieńczyć mój wykład, naszą długą podróż, bardzo krótkim podsumowaniem:

epoché i redukcja fenomenologiczna jako nastawienie do życia oznaczają wycofanie się ze
wstępnych założeń, opinii i wierzeń. To nastawienie pozwala na dostrzeganie fenomenów
takimi, jakimi nam się ukazują. Istoty ludzkie są aktorami, a nie autorami czy twórcami
świata. Adaptacja, jaką do fenomenologicznego podejścia zrobił Thomas Fuchs, to
przekroczenie założenia nt. intrapsychiki, i podkreślenie wagi bycia razem we
współdzielonym świecie. Epoché jako praktyka może być ustrukturyzowane używając
fenomenologicznych koncepcji takich jak: fenomenologiczne pole, pamięć ciała, przestrzeń
życia i ekologiczne spojrzenie na umysł. To pozwala counsellorom i psychoterapeutom
orientować się w niekiedy chaotycznym, dzikim i zaskakującym świecie swojego klienta i
jego własnej roli. Innymi słowy chodzi o kultywowanie niepewności. Bycie z klientem w taki
otwarty i nieoceniający sposób oferuje szansę na pewien rodzaj szczęścia. Używanie
epoché jest sposobem kontemplacyjnej praktyki.

Dziękuję Wam, że byliście tu ze mną.


