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possibility of experience transcends the experience itself (sect.1), by Husserl these con-
ditions become immanent to the experience itself and therefore knowable by experience 
(sect.2). This radical mutation introduces an ambivalence in Husserls phenomenology: 
that between the absolute character of transcendental subjectivity, an idealistic thesis ac-
cording to which something is an object of the real world only if it is legitimated in the 
consciousness (sect.3), and the empiricist thesis of identification of the real world with the 
sensible (sensous contents) (sect.4). This ambivalence is ineliminable, and for this reason 
the thematization of the object balances between the two distinct philosophical options: 
idealist-phenomenological and realist-empirical.
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Preliminar

Cuplul conceptual fundamental implicat în tematizarea adevărului îl reprezintă, 
fără îndoială, obiectiv-subiectiv. El antrenează o alteritate de următorul gen: este 
ceva obiectiv doar dacă poate fi calificat ca fiind dat în raport cu un subiect sau 
existența obiectivă înseamnă, simplu, faptul de a fi independent de orice subiect? 
Cum este cunoscut, prin nuanțările lor răspunsurile date de-a lungul istoriei: gân-
dirii filosofice sunt de o mare varietate. Metodologic, vom considera doar forma 
grosier reprezentată de alteritatea idealism transcendental – realism empirist,  formă 
care corespunde cel mai bine intenției elaborării lucrării de față. Respectiv, așa cum 
vom arăta, în cadrul presupozițional al fenomenologiei transcendentale husserliene 
această alteritate își pierde dimensiunea opozitivă. Argumentul este astfel construit 
pe următoarea structură ideatică: sensul conceptului “transcendental” la Kant (pri-
ma secțiune), sensul conceptului “transcendental” la Husserl (secțiunea a doua), 
conceptul husserlian al adevărului (secțiunea a treia) și, în fine, realismul empirist 
husserlian (secțiunea a patra).

1. Idealismul transcendental kantian

Conceptul “transcendental” este nemijlocit legat de opera kantiană. În sensul 
său original, filosofia transcendentală vizează determinarea “posibilității, principii-
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lor și perimetrului tuturor cunoștințelor a priori”1, fiind astfel un gen de cunoaștere 
“care în genere nu se ocupă cu obiecte, ci cu modul nostru de cunoaștere a obiec-
telor, în măsura în care acesta trebuie să fie posibil a priori”2. Iar singurele izvoare 
ale acestui mod de cunoaștere, prin care obiectele sunt “date” (gegeben) și “gândi-
te” (gedacht) sunt sensibilitatea (Sinnlichkeit) și intelectul (Verstand). Corespunză-
tor, singurele elemente ale cunoașterii  sunt intuițiile (Anschauungen) și conceptele 
(Begriffe). Și deci intuițiile sensibilității și conceptele intelectului sunt condițiile 
cunoașterii în general. Cunoașterea transcendentală vizează însă intuițiile pure 
și conceptele pure, a căror sinteză a priori se constituie în ceea ce Kant numește 
condiții ale posibilității experienței, i.e. acele condiții care fac posibilă cunoașterea 
empirică. Cunoașterea transcendentală are astfel caracterul unei întemeieri ultime.

Acesta este cadrul conceptual fundamental care stă la baza revoluției “coperni-
cane” făcute de transcendentalismul kantian, potrivit căruia “lucrurile trebuie să se 
orienteze după cunoașterea noastră”3, nu invers.

Impactul filosofiei kantiene asupra conceptualizărilor contemporane este unul 
colosal. El poate fi urmărit atât în registrul analizelor filosofice propriu-zise (e.g. 
E. Husserl, L. Wittgenstein, M. Heidegger), cât și în cel privitor la fundamentele 
științelor empirice, în varietatea formelor care cad sub eticheta “cadre conceptuale” 
(e.g. R. Carnap, S. Toulmin, Th. S. Kuhn, W. Heisenberg). “Cazul” Husserl este cel 
pe care îl vom avea în vedere în lucrarea de față.

2. Fenomenologia transcendentală husserliană

Husserl se revendică din filosofia transcendentală kantiană, cu care autorul vede 
o “înrudire esențială”4. Să vedem mai îndeaproape cum stau de fapt lucrurile, printr-
o analiză concisă a modului în care cele două concepte cheie, “transcendental” și 
“condițiile posibilității experienței”, se articulează în discursul său fenomenologic. 

Să vedem mai întâi ce anume înțelege Husserl prin “transcendental”. Decupa-
rea sensului acestui concept o vom face prin identificarea și analiza câtorva frag-
mente relevante din opera acestui autor.

  Ich […] gebrauche das Wort “transzendental” in einem weitesten Sinne 
für das […] originale Motiv […] des Rückfragens nach der letzen Quelle  
aller Erkenntisbildungen, des Sichbesinnens des Erkennenden auf sich 
selbst und sein erkennendes Leben.5 

  Eu […] utilizez cuvântul “transcendental” în sensul cel mai larg pentru 
[…] considerentul original […] al reinterogației cu privire la izvorul ultim

1 “[…] der Möglichkeit, der Prinzipien und des Umfangs aller Erkenntnisse a priori”; Imm.Kant, 
Kritik der reinen Vernunft [KrV], Werkausgabe, Vol.III, Suhrkamp, 13.Aufl, 1995, 48.
2 “[…] die sich nicht so wohl mit Gegenständen, sonderrn mit unserer Erkenntnisart  von Gegen-
ständen, so fern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt”; KrV, 63.
3 “[…] die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten […]”; KrV, 25.
4 “Wesensverwandschaft”; Husserliana VII, 230.
5 Husserliana VI (Krisis), 100. (§.26) 
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  al constructiilor cognitive, al reflecției cunoscătorului asupra sieși si asupra 
vieții sale cognitive.

Utilizat în acest sens e greu de spus că termenul “transcendental” păstrează 
sensul său original (kantian), cu atât mai mult cu cât în aceeași lucrare (Krisis, §56) 
Husserl dă ca exemple reprezentative pentru filosofia transcendentală autori situați 
în proximitatea empirismului humean: Mill si Avenarius. Același lucru poate fi con-
statat și în alte scrieri husserliene, în care autorul consideră că tema filosofiei trans-
cendentale o reprezintă readucerea principiilor rațiunii la originea lor fenomenolo-
gică, analiza  modului în care lumea reală se legitimează în conștiință, a constituirii 
obiectivității în subiectivitate.6 Sintetic exprimat, filosofia transcendentală vizează 
condițiile posibilității existenței lumii reale, respectiv

  […] wie eine Welt als Natur sein kann “an sich”, wie “bloβe Dinge” in 
einer Natur im Voraus bestimmt sein können durch Erfahrung und Denken, 
wie im Voraus naturale Wahrheiten an sich gelten können.7 

  […] modul în care o lume ca natură poate fi “în sine”, modul în care “sim-
plele lucruri” dintr-o natură pot fi definite anticipat prin experiență și gân-
dire, modul în care adevărurile naturale pot fi evaluate anticipat ca fiind 
adevărate în ele însele.

Formulări de acest gen și altele similare ne trimit nu doar la tematica transcen-
dentală kantiană ci și la tematica empirismului englez, J. Locke si D. Hume fiind 
nume citate în acest context8.

Ideea de lucruri “adevărate în ele însele” trimite la ideea de transcendență, 
filosofia transcendentală fiind “teoria transcendenței, a cunoașterii realului, care tre-
ce dincolo de conștiința individuală”9, a cunoașterii lucrurilor care există în afara 
noastră.”10

Efectivitatea termenului “transcendental” la Husserl poate fi urmărită, com-
parativ, printr-o analiză succintă a ceea ce constituie nota comună cu filosofia kan-
tiană: condițiile posibilității experienței. Așa cum se știe, în filosofia kantiană ele 
sunt transcendentale și a priori, i.e., trec dincolo de orice experiență și deci nu fac 
obiectul validării prin experiență. Acestea reprezintă forma experienței, formă ea 
însăși neexperimentabilă. La Husserl, în schimb, lucrurile stau cu totul altfel: spațio-
temporalitatea și cauzalitatea reprezintă “apriori-ul transcendental”, o structură apri-
orică proprie experienței, și deci dependentă de conținuturile date sensibil și astfel 
experimentabilă. Temeiul acestui a priori este unul obiectiv, nu subiectiv, condițiile 
posibilității experienței fiind astfel […] structuri esențiale ontic-apriorice, fără de 

6 Cuplul conceptual obiectivitate-subiectivitate, respectiv imanență-transcendență sunt piesele 
cheie ale explicitării temei filosofiei transcendentale.
7 Husserliana, XLI, 41.
8 Comp. Husserliana, VII, 226, 282. La acest câmp tematic Husserl se referă  unitar cu eticheta 
“das Hume’sche Problem” (Problema humeana); cf. Husserliana VII, 360.
9 Husserliana Materialien. E.Husserl – Materialien, Kluwer, Dordrecht, 2001 si urm., III, 235.
10 Idem.
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care o lume ca lume a experienței posibile n-ar putea fi gândită”.11 Obiectivitatea lor, 
așadar, este cea care conferă obiectivitate și inteligibilitate lumii:

  Nur wenn die “Dinge” eine Natur haben und ihre Veränderungen unter Ge-
setzen stehen, ist ein Bewusstein von einer Welt möglich […]. Nur wenn 
Dinge eine Natur haben und ihre Veränderungen unter strenger Kauzalität 
stehen, ist es vernünftige Erkenntnis von Welt möglich, kann Wahrneh-
mung und Erfahrung als vernünftige Bestand haben.12 

  Die gesammte Welt muss ein System sein, das unter festen Gesetzen steht, 
die es ermöglichen, von Gegebenheiten aus vermöge der Gesetztmäβigkeit 
weiter zu gehen, das Nicht-Gegebene mit Bestimmtheit zu konstruieren13.

  Doar când “lucrurile” au o natură iar schimbările lor stau sub legi, este 
posibilă o conștiință despre o lume […] Doar când lucrurile au o natură 
iar schimbările lor stau sub cauzalitatea strictă, este posibilă cunoașterea 
rațională a lumii.

  Întreaga lume trebuie să fie un sistem care stă sub legi ferme, care permit, 
pe baza legității, să se treacă de la ceea ce este dat la construirea certă a ceea 
ce nu este dat.

 
Obiectivitatea acestor condiții, faptul că sunt imanente experienței și depind 

astfel de conținuturile sensibile, fiind ele însele experimentabile, este ceea ce confe-
ră unui lucru identitate, să fie un existent-în-el-însuși (An-sich-Seiendes). Iar aceasta 
înseamnă, mai departe, că lucrul este cognoscibil și deci inteligibil. Altfel decât te-
matizarea kantiană a posibilității judecaților sintetice a priori, la Husserl, prin imer-
sia imanentă a apriori-ului în experiență, raționalitatea unei științe empirice își află 
originea sa în “raționalitatea”14 daturilor prin experiență. Acest gen de tematizare 
degajează eo ipso condițiile posibilității lumii reale.

În constituirea lumii reale deosebim, pe de-o parte, conștiința, drept condiție 
formală, în sensul că orice fenomen trebuie să fie dat și legitimat în conștiință; iar pe 
de altă parte, condiția factuală, cea privitoare la conținuturi și care determină struc-
tura materială a fenomenelor. Însă faptul că un obiect se legitimează în conștiință nu 
face ca obiectul să devină, simplu, o creație a subiectului. Cu referire la un obiect, 
ce sens are atunci “constituirea” (Konstitution) la Husserl?

O deosebire de principiu în fenomenologia husserliană este cea dintre obiectele 
categoriale (ideale) și cele sensibile (reale)15 și, aferent, cea dintre modurile consti-
tuirii lor. Primele sunt creații ale eului, celelalte sunt “obiecte date eului”16 și care 
nu implică intervenția lui. Ambele genuri de obiecte se constituie în subiectivitate, 
primele sunt însă rezultatul unor acte categoriale; cele sensibile, în schimb, existau 
înaintea actelor sensibile, fiind doar preluate (actualizate) de aceste acte. Această 
11 Husserliana, XXXII,118.
12 Ms.D 13 II/ 174b-175b.
13 Ms. B IV I/ 95b.
14 Husserliana Materialien, IX, 439.
15 Husserliana XI, 291.
16 Husserliana XIII, 427.
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deosebire de principiu este cea care solicită explicitarea ideii de constituire, respec-
tiv, dacă obiectele reale sunt date, în ce fel conștiința este cea care le constituie?

O analiză atentă a modului în care obiectul însuși este dat trimite la actul sinte-
tic al constituirii sale. Și astfel, în sens fenomenologic, obiectul constituit este dat în 
mod originar doar în actul sintetic al constituirii sale, fiind deci inseparabil de acest 
act. Prin analogie, “obiectul” Sonata Lunii se constituie prin interpretarea la pian, 
însă

  […] dieser Gegenstand läβt sich überhaupt nicht denken auβer als  
Korrelat (Geleistetes) dieses Spielens. Das Klavierspielen erzeugt diesen 
Gegenstand nicht, sondern der Gegenstand hat sein Sein nur im Vollzug des 
Klavierspielens, er “konstituiert” sich in diesem.17 

  […] acest obiect nu se poate nicidecum gândi doar ca si corelat (creat) al 
acestei interpretări. Nu interpretarea la pian este cea care produce acest 
obiect, ci obiectul își are ființa sa doar prin executarea interpretarii la pian, 
el se “constituie” în această interpretare.

Fenomenologic, nu raportul subiect-obiect al epistemologiei tradiționale este 
cel avut în vedere, ci raportul dintre obiecte în modurile daturilor lor și trăirile 
intenționale. La Husserl aceste moduri ale datului (Gegebenheitsweisen) reprezintă 
o dimensiune intermediară între subiect (trăire) și obiect. Și deci ceea ce figurea-
ză ca obiect pentru un subiect trebuie să fie dat și legitimat în actele subiectului. 
Însă aceasta nu însemnează că obiectul este o creație a subiectului, că provine din 
subiect, ci doar faptul că datul (das Vorgegebene), pentru a putea fi experimentat, 
trebuie să se constituie într-un act sintetic. Acest lucru este o rezultantă a definiției 
husserliene a conceptului adevărului.

3. Conceptul husserlian al adevărului

Cum am văzut în secțiunea precedentă18, la Husserl tema fenomenologiei trans-
cendentale privește condițiile posibilității experienței (și deci ale lumii reale), re-
spectiv în ce sens lumea reală poate fi “în sine”, cum pot fi definite anticipat lucrurile 
din natură și în ce sens adevărurile despre lucruri pot fi calificate ca fiind “în ele 
însele”. Răspunsul poate fi dat dacă urmărim succint modul în care conceptele cheie 
“adevăr în sine”, “lume în sine”, “experiență”, “anticipare” se asamblează coerent 
într-un concept unitar.

În expresia lui tradițională adevărul este adaequatio rei et intellectus. Fenome-
nologic, ambii membrii ai relației lucru-intelect trebuie înțeleși noematic, respectiv 
cei doi poli ai relației sunt moduri diferite ale datului aceluiași conținut noema-
tic. Adecvării noematice îi corespunde însă adecvarea noetică, motiv pentru care 
Husserl va utiliza, în vederea explicitării acestei deosebiri, doi termeni distincți:

17 E.Tugendhat, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, 2. unver. Aufl, Berlin 1970, 
176.
18 Fragmentul citat din Husserliana XLI, 301.
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 “acord” (Übereinstimmung), pentru adecvarea noematică, și “adecvare” (Adäqua-
tion), pentru cea noetică.19 Adecvarea survine acolo unde “[o]biectul este realmente 
‘prezent’ sau ‘dat’ așa cum l-am intenționat”20. Adecvarea survine așadar printr-o 
“sinteză a umplerii”21 iar trăirea acestei sinteze a umplerii este evidența (Evidenz). 
În sensul ei “pregnant”, evidența este “actul celei mai perfecte sinteze a umlerii”22, 
în care “[o]biectul nu este doar vizat, ci așa cum este vizat […] este dat în sensul cel 
mai strict”23. 

Adevărul este corelatul obiectiv al evidenței, mai exact

  […] ist die Wahrheit als Korrelat eines identifizierenden Aktes ein Sach-
verhalt und als Korrelat einer deckenden Identifizierung eine Identität: die 
volle Übereinstimmung zwischen Gemeintem und Gegebenem als solchem. 
Diese Übereinstimmung wird in der Evidenz erlebt, sofern die Evidenz der 
aktuelle Vollzug der adäquaten Identifizierung ist24.

  […] ca și corelat al unui act identificant adevărul este o stare de lucruri 
iar ca și corelat al unei identificări coincidente el este o identitate: acordul 
complet dintre ceea ce este vizat si datul ca atare. Acest acord este trăit în 
evidență, în măsura în care evidența este realizarea actuală a identificării 
adecvate.

Prin umplerea completă a intenției obiectul vizat este dat el însuși.25 Ce anu-
me are în vedere Husserl prin acest “el însuși” (es selbst), implicat în conceptul 
adevărului?26

În accepțiunea husserliană es selbst nu identifică un obiect (lucru) ca fiind el 
însuși spre deosebire de alte obiecte, deoarece obiectul intenției (vide) și obiectul 
dat el însuși prin actul identificării sunt unul și același obiect (dasselbe). Sensul 
expresiei “es selbst” trebuie înțeles strict din diferența dintre diferitele moduri ale 
datului (Gegebenheitsweisen) unuia și aceluiași obiect; el trebuie înțeles așadar din 
perechea conceptuală “intenție obiectivantă” (objektivierende Intention) – umplere 
(Erfüllung): prin umplerea unei intenții lucrul însuși este cel dat. Es selbst rezultă 
deci din Selbstgegebenes, respectiv din Selbstgegebensein (faptul de a fi dat el însuși).
19 E.Husserl, Logische Untersuchungen, (Zweiter Band, II.Teil) Gesammelte Schriften, Vol. 4, 
Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1992, 568, 651.
20 Idem, 647: “[…] das Gegenständliche ist genau als das, als welches es intendiert ist, wirklich 
‘gegenwärtig’ oder ‘gegeben’”.
21 „Erfüllungssynthesis”, “Deckungssynthesis”, idem, 651.
22 “Idem, 651: “[…] der Akt jener vollkommensten Deckungssynthesis”.
23 Idem, 651: “Der Gegenstand ist nicht bloβ gemeint, sondern, so wie er gemeint ist […] im 
strengsten Sinn gegeben”.
24 Idem, 651-652.
25 “In der Erfüllung erleben wir gleichsam ein das ist es selbst”; idem, 597 (În umplere trăim 
oarecum ceva care este el însuși).
26 Tot in Logische Untersuchungen, (Zweiter Band, II.Teil) Husserl mai elaborează alte trei 
concepte ale adevărului; comp 652-656; comp și E.Tugendhat, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl 
und Heidegger, §5.
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O precizare trebuie însă făcută: es selbst nu rezultă printr-un fapt actual de a-fi-
dat-el-însuși, sesizarea unui obiect fiind acompaniată de fiecare dată de conștiința 
faptului că “la ceea ce sesizez aici mă pot reîntoarce oricînd”,27 în caz contrar 
“discuția despre un același, despre obiect ar fi absurda”.28 Această posibilitate de 
reîntoarcere indică o persistentă, o idealitate, respectiv transcendența obiectului 
sesizat: obiectul vizat trece dincolo de actul vizării lui. La acest mod de “a-trece-
dincolo-de“ Husserl se referă prin conceptul “identificabilitate” (Identifizierbarkeit), 
respectiv “identitate” (Selbigkeit):

  In wiederholten Erfahrungen […] kommt […] das Bewußtsein von Dem-
selben, und zwar als “Erfahrung” dieser Selbigkeit zustande. Diese ur-
sprüngliche Identifizierbarkeit gehört als Wesenskorrelat zum Sinn jedes 
Gegenstandes der Erfahrung im gewöhnlichen und prägnanten Sinne […]29.

  În experiențele repetate se ivește conștiința despre un “același”, și anu-
me ca “experiență” a acestei identități. Această identificabilitate originară 
aparține, drept corelat esențial, fiecărui obiect al experienței în sens obișnuit 
și în sens pregnant […].

Acest concept al transcendenței stă la baza definirii conceptului “Ansich” (în 
sine). Acest “cel mai larg sens”30 al conceptului “Ansich” (bazat pe identificabili-
tate) revine oricărui obiect vizat (nu doar lucrurilor reale) și deosebește datul / viza-
tul de modul său actual de a fi dat /vizat.

Rezumativ, deși adevărul (corelatul actului evidenței) survine întotdeauna doar 
printr-o identificare actuală obiect vizat – obiect dat el însuși, ceea ce numim “dat 
el însuși” trece dincolo de acest act individual al identificării (evidenței), devine un 
Ansich. Acesta este deci sensul în care putem vorbi despre “adevăr în sine” (Wahr-
heit an sich). Rezultă așadar că în conceptul fenomenologic “Ansich” se conjugă 
prezența simultană a unui sens absolut și a unui sens relativ. În sens absolut Ansich 
se constituie într-o identificabilitate ideală31, caz în care vorbim despre o posibilitate 
a faptului de a fi dat el însuși. Ansich înseamnă așadar transcendența obiectului față 
de actul individual în care este dat, respectiv independența obiectului vizat de faptul 
său de a fi dat. În sens relativ, independența nu este una totală: independenta obiec-
tului de faptul actual (prezent) de a fi dat nu implică însă independența generica, de 
faptul-de-a-fi-dat in general.

Așa cum putem vorbi despre un “adevăr în sine”, putem vorbi despre o “lume

27 E. Husserl, Formale und transzendentale Logik, Gesammelte Schriften, vol 7, Felix Meiner 
Verlag, Hamburg,1992, 291; „[...] ich kann auf das, was ich da erfasse, immer wieder zurück 
kommen”.
28 Idem, 291: “[…] so wäre die Rede von demselben, von dem Gegenstand sinnlos”.
29 Idem, 164.
30 E. Husserl, Cartesianische Meditationen, Gesammelte Schriften, Vol 8, Felix Meiner Verlag, 
Hamburg, 1992, §27, 62. În sens îngust “Ansich” deosebește lucrul însuși de modurile deficien-
te ale datului său, expresiile “lucrul așa cum este în sine” și “lucrul cum este el însuși” fiind 
sinonime; comp. Logische Untersuchungen, (Zweiter Band, II.Teil), 589.
31 Comp. Formale und transzendentale Logik, Gesammelte Schriften, vol 7, 202.
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în sine” (Welt an sich), despre care putem spune că există anticipat (im Voraus) în 
raport cu faptul actual al sesizării sale. Însă fenomenologic32 orice există este relativ 
la modul său de a fi dat.33

4. Realismul empirist husserlian

Așa cum rezultă din definiția husserliană a adevărului, existența unui obiect al 
lumii reale este identificată cu un fapt (legitimat) de -a-fi-dat (el însuși). La această 
echivalare ne vom referi în cele ce urmează prin 

 (EQ)  Sein = (ausgewiesenes) Gegebensein
 (Existența = fapt (legitimat) de-a-fi-dat)

Comparativ, cum se comportă (EQ) în două conceptualizări filosofice distincte: 
fenomenologia transcendentală și realismul empirist?

Grosso modo, vorbind despre “realism empirist”34 deosebim un sens ontologic 
și unul epistemic. Ontologic, obiectul există independent de conștiință, epistemic 
însă el este “dat” conștiinței în raportul cognitiv obiect-subiect, obiectivitatea lui fi-
ind justificată empiric (e.g. perceptiv). Prin justificare obiectul se arată așa cum este 
în realitate (în lumea externă), i.e. independent de actul justificării lui. Conștiința 
este astfel imagine (reprezentare) a realității. În termeni husserlieni35, versiunea 
epistemică am putea-o formula astfel: obiectul real (Sein) este fapt-de-a-fi-dat (Ge-
gebensein) legitimat (ausgewiesen) perceptiv (sinnlich) în conștiință. Schematic, 
acest lucru îl putem reda prin urmatoarele echivalări:

 Sein = (ausgewiesenes) Gegebensein = das Sinnliche.

Ca teorie a transcendenței, filosofia transcendentală privește întrebarea des-
pre sensul a ceea ce uzual numim “lume externa” (Auβenwelt); respectiv care sunt 
condițiile constituirii ei, în ce fel putem vorbi despre existența obiectivă a lumii ex-
terne. În răspunsul la această întrebare Husserl va respinge de la bun început schema 
realismului metafizic, bazată pe diferența dintre obiectul real și reprezentarea (ima-
ginea, percepția) aceluiasi obiect.

  […] der intentionale Gegenstand der Vorstellung derselbe ist wie ihr wirkli-
cher und gegebenfalls ihr äuβerer Gegenstand und […] es widersinnig ist 
zwischen beiden zu unterscheiden […]36.

  […] obiectul intențional al reprezentării este același ca obiectul ei real și,

32 I.e. în ultimă instanță..
33 I.e. relativ la subiectivitatea transcendentală.
34 În accepțiunea lui epistemologică.
35 Apelez la o astfel de “translație” pentru a putea compara (EQ) în cele două opțiuni filosofice 
distincte.
36 Husserliana XIX, 439.
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  acolo unde este cazul, cu obiectul ei extern, și […] este absurd să deosebim 
între cele două […].

Ceea ce avem așadar aici este coextensivitatea următoarelor concepte: Real 
(Reales, Wirkliches) și Sensibil (Sinnlich). Iar dacă deosebirea “intențional (fenome-
nal)” – “real (existent)” se suprimă, atunci și ideea existenței unei lumi externe ca re-
alitate non-fenomenală se suprimă. Ce altceva am mai putea înțelege prin aserțiunea 
husserliană după care percepția este “măsura ultimă a realității”,37 decât respingerea 
tezei realității dincolo de datul sensibil?

Așa cum am menționat mai sus, deși legitimarea presupune conștiința actu-
ală, obiectul real, ca obiect existent în sine (An-sich-Seiendes) este un obiect al 
experienței posibile, i.e. un obiect care poate-fi-dat (Gebbares) în conștiință și deci 
care poate fi experimentat (Erfahrbares). Iar acest lucru, fără a altera sensul fenome-
nologic generic conținut in (EQ), permite următoarele echivalări:

 
 Sein = Gebbarkeit, respectiv Wirklickeit = Erfahrbarkeit.

Admite (EQ), ne întrebăm acum, aceeași interpretare în cele două conceptuali-
zări filosofice avute in vedere: fenomenologia transcendentală și realismul empirist?

În raportul realism ontologic – realism epistemic lucrurile stau astfel: o 
propoziție odată verificată ca fiind adevărată poate fi considerată ca fiind adevărată 
și înainte de verificarea ei. Și astfel, ceea ce numim realitate (i.e. lume externă) 
există independent de faptul de a fi dat. Însă atunci (EQ) are consecințe ontologice 
inacceptabile, pentru că identitatea derivabilă din (EQ) 

 Sein (Wirklickeit) = Gebbarkeit (Erfahrbarkeit)

ar însemna, simplu: A fi = A putea fi dat (experimentat). Și deci Există = Ceea 
ce este legitimabil empiric, fapt care limitează drastic sensul realismului ontologic.

Întrucât fenomenologia husserliană este puternic angajată ontologic, sensul lui 
“Gebbarkeit” trebuie să fie altul decât cel implicat în realismul epistemic. Și astfel 
stau lucrurile, el este cel rezultant din teoria husserliană a adevărului (comp. sect.3). 
În acest caz mutația conceptuală de principiu care survine prin Husserl este abando-
narea tezei realist-metafizice mai sus menționate, potrivit căreia conștiința este ima-
gine a lumii externe, în care avem, pe de-o parte, identitatea fenomen (Erscheinung) 
= ceea ce se manifesta sensibil (das Sinnliche), iar pe de alta parte deosebirea lume 
externa ≠ sensibil, din care derivăm deosebirea lume externă ≠ fenomen, idee pe 
care Husserl o considera absurdă. Suprimarea acestei teze metafizice Husserl o face 
prin echivalări de următorul gen:

 Sein (Wirkliches, Reales, Auβenwelt) = Erscheinung = das Sinnliche

i.e., lumea externă nu este diferită de cea sensibilă, cale prin care se elimină 

37 Husserliana XL, 314: “[…] das letzte Maβ der Wirklichkeit”.
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complet ideea metafizicii kantiene a lucrului în sine (Ding an sich) principial incog-
noscibil.

Rezumativ, avem pe de-o parte, Realul = Sensibilul, iar pe de alta, prin (EQ), 
Realul = Faptul de a fi dat și legitimat în conștiință. Cele două echivalări conduc, în 
moduri diferite, la două perspective diferite în conceptualizarea lumii reale: idealist 
transcendentală si realist empiristă.38    

 
Concluzii

Deși autocalificată ca filosofie transcendentală, fenomenologia husserlia-
nă resemnifică esențial conceptul kantian al transcendentalității. Dacă la Kant 
condițiile posibilității experienței transcend experiența, la Husserl ele sunt imanente 
experienței și sunt astfel fundamentate în conținuturi sensibile. Această mutație ra-
dicală introduce însă o ambivalență în filosofia husserliană, manifestă în coexistența 
a două tendințe opuse: idealismul și empirismul. Astfel găsim, spre exemplu, pe 
de-o parte, aserțiuni de următorul gen: “Este clar că adevărul, respectiv realitatea 
adevărată a obiectelor trebuie creată doar din evidență”39, că orice justificare “pro-
vine așadar din însăși subiectivitatea noastră transcendentală”40, iar pe de altă parte, 
aserțiuni după care percepția este “măsura ultimă a realității”41, în care este activă 
tema empiristă potrivit căreia tot ceea ce există este corelatul unei percepții posibile. 
Această ambivalență, vizibilă în analiza ideii de transcendență și aferent, a ideii de 
“în sine”, plasează tematizarea obiectului între fenomenologia transcendentală și 
realismul empirist. 
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