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ROCZNIKI FILOZOFICZNE
Tom LVIII, numer 2 – 2010

O poznawaniu. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk
KiereĞ, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, ss. 193. Seria:
Rozmowy z Ojcem Krąpcem. ISBN 978-83-60144-28-2.
Problem ludzkiego poznania lokuje siĊ w samym centrum dociekaĔ filozoficznych. Przekonanie to stało siĊ ewidentne zwłaszcza w czasach nowoĪytnych, kiedy
zaczĊto bardziej doceniaü poznający podmiot, w jakimĞ stopniu uzaleĪniając od niego
nawet obiektywny Ğwiat. Uwydatnienie roli podmiotu wiązało siĊ jednak nie tyle
z chĊcią faktycznego wyjaĞnienia poznania, ile raczej ze sceptycyzmem, koncentrującym siĊ na krytyce Ĩródeł, granic oraz wartoĞci poznania. Nie zdawano sobie
przy tym sprawy, Īe problemów tych nie da siĊ rozwiązaü, jeĞli wczeĞniej nie odpowie siĊ na pytanie, czym jest samo poznanie. Z tego wzglĊdu nowoĪytna epistemologia zaczĊła poszukiwaü rozmaitych punktów wyjĞcia, załoĪeĔ czy kryteriów,
do których odwoływano siĊ, aby wskazaü właĞciwą metodĊ poznania oraz ostateczne
instancje nadające poznaniu prawomocnoĞü. W konsekwencji arbitralnie przyjĊta
metoda wyznaczała poznawany przedmiot, natomiast weryfikacja poznania skupiła
siĊ na problemie pewnoĞci, co z kolei zadecydowało o podporządkowaniu teorii poznania logice. Doprowadziło to do swoistego zamkniĊcia siĊ umysłu w sobie samym,
gdyĪ cała problematyka poznania została sprowadzona do operacji na ideach, czy to
wrodzonych, czy wytworzonych przez umysł. Tak pojĊte poznanie nie pozwalało
zachowaü tradycyjnego zadania filozofii, jakim było dostarczanie podstawowego
obrazu Ğwiata oraz narzĊdzi poznawczych innym dziedzinom wiedzy. Jeszcze bardziej
uwidoczniło siĊ to w jej nieprzydatnoĞci do tłumaczenia ludzkiego działania, zwłaszcza w jego wymiarze moralnym.
Wydaje siĊ, Īe jedynym sposobem pokonania minimalizmu epistemologicznego
jest podejĞcie metafizyczne, gwarantujące niezbĊdny obiektywizm i neutralizm, bez
których kaĪda interpretacja poznania wikła siĊ w wyĪej przywołane trudnoĞci. W ten
sposób poznanie ludzkie tłumaczył wybitny polski filozof, o. Mieczysław A. Krąpiec OP
(† 2008). Czynił to w wielu swoich pracach, których najwaĪniejsze wyniki zostały
zebrane w rozmowie, jaką przeprowadził z nim Henryk KiereĞ, opublikowanej poĞmiertnie pt. O poznawaniu. KsiąĪka składa siĊ z dwóch czĊĞci, poprzedzonych

292

RECENZJE

wstĊpem ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB, redaktora serii wydawniczej „Rozmowy
z Ojcem Krąpcem”, nawiązującym do jednego z najĪywiej dyskutowanych przez
o. Krąpca zagadnieĔ z zakresu epistemologii: „Poznawaü czy myĞleü”. Opublikowana
rozmowa podejmuje problem Ĩródeł rozmaitych kontrowersji dotyczących refleksji
nad ludzkim poznaniem. NastĊpnie ukazuje najlepsze wzorce tej refleksji, dziĊki
którym sukcesywnie dokonywało siĊ pogłĊbianie rozumienia poznania. Naczelne
miejsce zajmuje w niej problem metafizycznego wyjaĞnienia poznania, obejmujący
jego naturĊ, elementy konstytutywne, przebieg oraz wartoĞü.
W pierwszej czĊĞci rozmowa koncentruje siĊ na poznaniu w ogólnoĞci i porusza
takie kwestie, jak znaczenie koncepcji poznania dla rozumienia filozofii, wyjaĞnienie
faktu ludzkiego poznania, przedmiot teorii poznania, rodzaje ludzkiego poznania oraz
główne składniki procesu poznania. Zdaniem o. Krąpca postawienie w centrum dociekaĔ filozoficznych problematyki epistemologicznej było charakterystyczne dla
czasów nowoĪytnych. Motywem tej reorientacji stał siĊ krytyczny namysł nad przedmiotem ludzkiego poznania, zainicjowany głównie przez Kartezjusza i kontynuowany
aĪ do czasów współczesnych. Kluczowa innowacja, która zadecydowała o zmianie
profilu filozofii, wiązała siĊ z uznaniem za właĞciwy przedmiot ludzkiego poznania
„idei” resp. „pojĊü”, mających w wiĊkszym stopniu podstawĊ w intelekcie niĪ w rzeczach. Odwołując siĊ do przykładu najpopularniejszych nowoĪytnych i współczesnych kierunków filozoficznych, o. Krąpiec wykazuje, Īe „myĞlenie ideami” jest
w głównej mierze czynnoĞcią wsobną, wskutek czego przedmiot tak pojĊtego poznania zasadniczo jest dedukowany z cogito. W ten sposób teoria poznania staje siĊ
bardziej „kunsztowną budowlą logiczną” niĪ teorią wyjaĞniającą poznanie realnego
Ğwiata, gdyĪ wyjĞcie od danych ĞwiadomoĞci jest de facto odciĊciem siĊ od zewnĊtrznego Ğwiata. Inną konsekwencją jest błĊdne koło, polegające na tłumaczeniu wartoĞci
aktu poznania poprzez zakwestionowanie tej wartoĞci. Dlatego faktycznym przedmiotem teorii poznania – jak zauwaĪa o. Krąpiec – „nie jest zagadnienie wartoĞci
poznania, ale swoisty BYT – POZNANIE”, wyjaĞniany za pomocą specyficznie filozoficznej metody, jaką jest uniesprzecznianie (s. 35). Tym samym teoria poznania
jawi siĊ raczej jako zwieĔczenie poznania filozoficznego niĪ jego punkt wyjĞcia.
RozróĪniając trzy główne rodzaje poznania: spontaniczne, refleksyjne i systemowe,
o. Krąpiec całe poznanie ujmuje jako jeden proces, zapisywany zarówno od strony
przedmiotowej, jak i podmiotowej w refleksji towarzyszącej. U początków tego procesu
znajduje siĊ afirmacja istnienia poznawanych przedmiotów, jak i samego poznającego,
realizowana w sądzie egzystencjalnym, w którym dochodzi do pierwotnego (ponadprawdziwego, ponadpojĊciowego) uzgodnienia siĊ poznającego z poznawanym przedmiotem, fundującego poznawczą prawdĊ. Na pierwotnej afirmacji istnienia bazują
pierwsze zasady poznawcze, które są wyrazem praw samego bytu. W ten sposób o. Krąpiec uzasadnia realizm poznawczy. W dalszej kolejnoĞci przeprowadza analizĊ podstawowych elementów struktury poznania, ugruntowując takie czynnoĞci poznawcze,
jak pojĊciowanie i sądzenie, a przez to i sam jĊzyk w realnie istniejących rzeczach.
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Druga czĊĞü rozmowy zawiera omówienie problemu wartoĞci poznania, natury
i podmiotu kluczowych aktów poznawczych, jak teĪ propozycjĊ okreĞlenia zrĊbów
realistycznej teorii poznania. ħródeł zainteresowania wartoĞcią poznania o. Krąpiec
upatruje w esencjalizmie ontologicznym i abstrakcjonizmie poznawczym, redukujących poznawany byt do koniecznoĞciowych struktur, a w konsekwencji do pojĊcia
bytu. Takie podejĞcie do zagadnienia poznania ludzkiego pojawiło siĊ juĪ w staroĪytnoĞci i stało siĊ dominującym w całych dziejach filozofii, czego wyrazem jest doĞü
powszechne uznawanie prymatu myĞlenia przed poznaniem. W czasach nowoĪytnych
prymat ten uwidocznił siĊ zwłaszcza w rozwijaniu problematyki apercepcji i intencjonalnoĞci. NastĊpstwem tego było coraz mocniejsze zacieranie siĊ róĪnicy „miĊdzy
tym, co poznajemy, i tym, jak poznajemy” (s. 132). RzeczywistoĞü jako taka przestała
byü poznawalna, natomiast w zasiĊgu ludzkiego poznania pozostawały jedynie rozmaicie pojmowane jej reprezentacje. Naczelne zadanie teorii poznania polegało na
wykazaniu pewnoĞci tego, co jawi siĊ w ĞwiadomoĞci poznającego. Tymczasem,
według o. Krąpca, tylko „na tle ujĊtego wprost – bez Īadnego poĞrednictwa – istnienia rzeczy moĪemy dokonaü naszego uzgodnienia siĊ z rzeczą” (s. 133). Dzieje siĊ
tak, poniewaĪ poznanie jako fakt pierwotnie dany „rodzi siĊ z kontaktu z rzeczywistoĞcią”, co oznacza, Īe zwłaszcza poznanie spontaniczne i zdroworozsądkowe jest
wspólną własnoĞcią całej ludzkoĞci i Īe wystĊpują w nim „mniej lub bardziej otwarcie
wszystkie problemy filozoficzne” (s. 136). Jest ono ujĊciem samej rzeczywistoĞci,
stąd „poznawaü to nie znaczy ujmowaü rzecz taką, jaka jest w myĞli, lecz w samej
myĞli ujmowaü rzecz taką, jaką ona sama jest” (s. 141). Nie moĪe bowiem człowiek
wiedzieü, w jaki sposób poznaje rzeczy, wpierw zanim je pozna. Dlatego „w realistycznej filozofii nie moĪna stwarzaü, kreowaü przedmiotu poznania; wszelkie przedmioty konstruowane przez myĞl są wtórne do podstawowego aktu poznania, skierowanego na realnie istniejący przedmiot” (s. 142).
Metafizyczna metoda pozwala takĪe wyjaĞniü elementarne kwestie związane
z relacją materii do ĞwiadomoĞci, a zwłaszcza mózgu do myĞlenia, którą o. Krąpiec
eksplikuje w Ğwietle pojĊcia łącznoĞci funkcjonalnej oraz róĪnic strukturalnych.
Odpowiadając na wieĔczące rozmowĊ pytanie: „Jak uprawiaü teoriĊ poznania?”, podkreĞla nieodzownoĞü właĞciwego okreĞlenia przedmiotu poznania, aktów poznawczych, sposobów oraz rezultatów poznania. Jest to konieczne, gdyĪ od czasu skupienia
siĊ epistemologii na poznaniu zreflektowanym (a nie spontanicznym) wspomniane
problemy konstruuje siĊ według przyjĊtej metody krytyki poznania, nie licząc siĊ
z realnym faktem poznawania.
Przeprowadzona przez H. Kieresia rozmowa, ze wzglĊdu na przystĊpną formĊ,
z pewnoĞcią doskonale nadaje siĊ do popularyzowania dorobku o. Krąpca z zakresu
epistemologii, ale jej rola na tym siĊ nie koĔczy. W trakcie lektury czytelnik łatwo
odnajdzie naczelny cel publikacji, jakim jest próba porządkowania chaosu panującego
we współczesnej filozofii, który wynika głównie z błĊdnego podejĞcia do problemów
teoriopoznawczych. O. Krąpiec ukazuje Ğcisły związek koncepcji filozofii z kon-
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cepcją poznania, upatrując Ĩródeł utraty toĪsamoĞci klasycznie pojĊtej filozofii
w nadmiernym skoncentrowaniu siĊ na problematyce krytyki poznania, zainicjowanej
juĪ u schyłku Ğredniowiecza, a rozwiniĊtej przez wielkie systemy nowoĪytnoĞci. Rozpoczynanie filozofowania od krytycznego namysłu nad moĪliwoĞciami ludzkiego
poznania sprawia, Īe problematyka filozoficzna zostaje w zasadzie zredukowana do
analizy podmiotu poznającego. W rezultacie podmiot okreĞla warunki poznawanego
przedmiotu, co otwiera drogĊ do nieprzezwyciĊĪalnego sceptycyzmu i agnostycyzmu.
Dlatego o. Krąpiec proponuje poznawczy realizm, w myĞl którego filozofowanie nie
rozpoczyna siĊ od krytyki poznania, lecz od uchwycenia samych podstaw poznawczego Īycia człowieka, które ujawniają siĊ na drodze analizy zaistniałego bytowego
faktu, jakim jest ludzkie poznanie. Wspomniana analiza pozwala odkryü, Īe decydującym momentem, który sprawia zaistnienie bytu ludzkiego poznania, jest pierwotna
afirmacja istnienia realnego Ğwiata dokonująca siĊ w ludzkim intelekcie na bazie
wraĪeĔ zmysłowych. Fakt ten poĞwiadcza o nakierowaniu ludzkiego poznania na
Ğwiat zewnĊtrzny, stąd przyjĊcie innego punktu wyjĞcia w filozofowaniu jest nakładaniem na filozofiĊ „poznawczego kaftana”, odcinającego ją od realnych rzeczy.
PodjĊty przez o. Krąpca namysł nad poznaniem, mimo formy dialogu, cechuje siĊ
wyjątkowym polotem, wyraĪającym siĊ w doskonałej znajomoĞci całych dziejów
filozofii, jak teĪ głĊbokim ujmowaniu problemów. Prowadzone analizy ukazują, jak
istotną rolĊ w formułowaniu poglądów odgrywa filozoficzne podejĞcie do historii
filozofii, koncentrujące siĊ na odkrywaniu genezy, kształtowania siĊ, rozwoju oraz
konsekwencji danych problemów, teorii czy nurtów filozoficznych. Niekiedy wprost
zdumiewa ogromna zdolnoĞü syntezy, widocznej w wydobywaniu wspólnych elementów z wielu czĊsto bardzo odbiegających od siebie poglądów, systemów, kierunków,
linii rozwojowych czy tradycji filozoficznych. Podziw budzi zwłaszcza umiejĊtnoĞü
dalekosiĊĪnego dostrzegania skutków teoretycznych, do jakich prowadzi zajĊcie błĊdnego stanowiska epistemologicznego, jak teĪ rozwaĪania dotyczące rozmaitych nastĊpstw praktycznych we wszystkich kluczowych obszarach ludzkiego Īycia. UwagĊ
czytelnika zwróci na pewno zdecydowany i precyzyjny jĊzyk prowadzonej rozmowy,
który potwierdza nie tylko znakomitą znajomoĞü poruszanej problematyki, ale takĪe
jasnoĞü prezentowanych przez o. Krąpca poglądów, a nade wszystko jego osobiste
przekonanie co do słusznoĞci proponowanych ocen i rozwiązaĔ. Nie trzeba wnikliwego studium, aby przekonaü siĊ, Īe poruszane tematy są niezwykle waĪne dla rozumienia samej filozofii. Z tego wzglĊdu publikacja godna jest polecenia szczególnie
tym, którzy w gąszczu współczesnych stanowisk filozoficznych poszukują punktu
odniesienia. Jej lektura pomaga zrozumieü nie tylko ludzkie poznanie jako takie, ale
takĪe całe spektrum innych waĪkich problemów filozofii.
Ks. Tomasz Duma
Katedra Metafizyki KUL

