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Idealizm i antyrealizm∗

1.  Podstawowe  pojęcia. Nowy termin ‘antyrealizm’ zdominował we  współczesnej 
literaturze  filozoficznej  używany  dotąd  powszechnie  termin  ‘idealizm’1.  Wszystkie 
podstawowe  pojęcia  filozoficzne  stanowią  gigantyczne  nawarstwienia  różnych, 
odziedziczonych z tradycji znaczeń. Jednak w wypadku antyrealizmu i idealizmu mamy do 
czynienia  ze  szczególną  sytuacją.  Różne  wersje  antyrealizmu  są  dzisiaj  traktowane  jako 
odpowiedniki dawnego idealizmu (czy idealizmów). Mają jednak mieć tę zaletę, że są mniej 
metafizyczne, tzn. nie implikują jakichś - uważanych dzisiaj raczej za dziwaczne - teorii na 
temat absolutności czy niematerialności umysłu. Sądzę jednak, że ta zamiana pojęć nie jest tak 
niewinna,  na  jaką  wygląda.  Antyrealizm  nie  zastępuje  dobrze  dawnego  idealizmu. 
Upowszechnienie się tego terminu spowodowało, że w prowadzonej dyskusji zapomniano o 
prawdziwym znaczeniu  dawnego  idealizmu.  Dzisiejszy  antyrealizm ma  sens  co  najwyżej 
agnostycyzmu  i  relatywizmu2.  Oczywiście,  i  w  dawnym idealizmie  zawarty  był  moment 

 Poniższy tekst został  opublikowany w: U. Żegleń (red.),  Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama,  Toruń: 
UMK 2001, s. 117-128.
1 Trudno jest wyśledzić,  kto i  kiedy zaczął  pierwszy używać i  rozpowszechniać termin  ‘antyrealizm’.   We 
wstępie do drugiego wydania swojej książki Realism and Truth,  Oxford 1991, s. VII M. Devitt pisze: „Dozens 
of different metaphysical, semantic and epistemological theses jostle for the name ‘realism’ (e.g. see the nine 
senses of ‘realism’ in Haack 1987). The British School continues to write as if the realism issue were all the 
matter of what a speaker can or cannot ‘manifest’. There is no sign that the ‘sociologists of knowledge’ are 
anywhere near distinguishing epistemology from metaphysics. Hilary Putnam ingeniously derives anti-realism 
from about everything. Ad so on, and so on. As John Heil remarks in a survey, ‘anti-realist tracts overwhelm 
both in  number and in  sheer  density a steady but comparatively modest realist  output’ (1989: 65)”.  Por.  S. 
Haack,  Realism, w: „Synthese” 73(1987), s. 275-299 i J. Heil,  Recent Work in Realism and Anti-Realism, w: 
„Philosophical Books” 30(1989), s.65-73. 
2 Za  antyrealistyczne  uznaje  się  dzisiaj  np.  następujące  tezy:  (a)  prawda  da  się  zdefiniować wyłącznie  w 
terminach  epistemicznych;  (b)   nie  istnieje  niebezpieczeństwo sceptycyzmu;  (c)  znaczenie  wyrażeń  da  się 
wyjaśnić  z  pomocą  warunków ich  weryfikacji;  (d)  prawo wyłączonego  środka  nie  musi  być powszechnie 
akceptowane (e) analiza  redukcyjna (dotycząca np.  statusu obiektów fizycznych) jest możliwa.  Współczesna 
interpretacja idealizmu jako antyrealizmu przekształciła jego dawniejszy, bardziej metafizyczny sens do postaci 
tezy o niedostępności poznawczej świata samego w sobie. Współcześni antyrealiści starają się unikać skojarzeń 
z  dawnym idealizmem.  Po pierwsze,  nie  chcą  sugerować istnienia  jakiejś przyczynowej zależności  między 
umysłem a światem. Po drugie, umysł nie jest przez nich interpretowany jako coś ontycznie wyróżnionego w 
stosunku do świata fizycznego (nie jest niematerialną substancją, ja transcendentalnym czy duchem dawnego 
idealizmu),  a  jest  raczej  traktowany  fizykalistycznie  jako  część  świata  materialnego.  Po  trzecie,  dzisiejsi 
antyrealiści dyskutując naturę relacji umysł-świat nie podejmują tradycyjnie związanych z tym zagadnieniem 
problemów  dotyczących  istnienia  duszy,  możliwości  nieśmiertelności,  istnienia  wolności  itp.  Antyrelizm 
współczesny ma  sens  prawie  wyłącznie  agnostyczny.  To,  że  prawda  może  być zdefiniowana  w terminach 
wyłącznie  epistemicznych  oznacza  (w  duchu  Peirce’a),  że  prawdziwość  zdań  jest  równoważna   zgodzie 
kompetentnych w danej dziedzinie wiedzy, a nie to, iż zdania te korespondują ze światem samym w sobie. Stad 
też, po drugie, nie istnieje niebezpieczeństwo powszechnego sceptycyzmu, gdyż nasze przekonania nie mogą 
być generalnie  fałszywe, skoro ich prawda zasadza  się na  tym, co kompetentni  w danej dziedzinie  wiedzy 
uznają  za  prawdziwe.  Po  trzecie,  to,  że  znaczenie  wyrażeń  można  wyjaśnić  za  pomocą  warunków  ich 
weryfikacji, znaczy tyle, że nie mogą istnieć sensowne wyrażenia,  które radykalnie przekraczają warunki ich 
(zmysłowego) sprawdzania,  np.  wyrażenia  typu „Nicość nicuje”  czy ”Absolut  istnieje”.  Po czwarte,  prawo 
wyłączonego środka stwierdza, że dla każdego zdania obowiązuje, iż albo ono, albo jego negacja są prawdziwe; 
jeżeli jednak prawda da się zdefiniować w terminach epsitemicznych, to mogą istnieć zdania (lub ich negacje), 
co do których jeszcze nie stwierdzono, czy są prawdziwe, czy fałszywe (nie przeprowadziliśmy dotąd żadnych 
zabiegów,  które  pozwoliłyby  ustalić  prawdziwość  lub  fałszywość  tych  zdań).  Po  piąte,  możliwość 
przeprowadzenia analizy redukcyjnej dotyczącej obiektów fizycznych ma oznaczać tylko przekładalność zdań 
odnoszących się do obiektów fizycznych na zdania dotyczące danych zmysłowych (bez utraty znaczenia) i nie 
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agnostycyzmu,  lecz  stanowisko  to  bynajmniej  nie  wyczerpywało  się  w  tezie  o 
niepoznawalności  ‘świata  samego  w  sobie’.  Zdaniem  tego  artykułu  jest  wydobycie 
najważniejszych różnic miedzy (dawnym) idealizmem a (współczesnym) antyrealizmem. Będzie 
to  też,  jak mam nadzieję,  przyczynek do  właściwej interpretacji  zarówno  idealizmu jak  i 
realizmu.

2.  Konceptualizacja. Biorąc ogólnie, współczesny antyrealizm zasadza się na dość 
prostej obserwacji, że te sam przedmiot może być różnie pojęciowo interpretowany3. Ten sam 
np. stół może być potraktowany bądź jako stabilny przedmiot bezpośredniego doświadczenia, 
bądź jako zbiór molekuł czy cząstek elementarnych. Stąd natychmiast wyciąga się wniosek, że 
istnieje tyle obrazów świata, ile istnieje możliwych sposobów jego opisu. Co więcej, mówi się 
raczej nie o ‘obrazach świata’, lecz o tym, że każdorazowa konceptualizacja jest tworzeniem 
światów4. W związku z tym pojawia się niekiedy dystynkcja między realizmem internalnym i 
realizmem metafizycznym. Realizm metafizyczny oznaczałby tezę, że nasze przekonania (nasze 
doświadczenia) dotyczą  świata  samego  w sobie,  natomiast  realizm internalny stwierdzałby 
tylko,  że  nasze  przekonania  zgadzają  się  ze  naszymi  doświadczeniami  świata.  Realizm 
internalny byłby więc inną nazwą dla antyrealizmu5. Różnica może się wydawać nie wielka, ale 
w  mniemaniu antyrealistów  jest  ogromna,  ponieważ  każdy rodzaj  doświadczenia  zawiera 
zawsze pewien typ konceptualizacji świata i tylko biorąc pod uwagę tę konceptualizację można 
mu przypisywać prawdę. Prawdę według antyrealizmu należy więc uznać za termin wyłącznie 
epistemiczny6.  Istnieje tyle światów,  ile jest  możliwych typów  jego  konceptualizacji.  Stad 
wyciąga  się  agnostyczny wniosek,  że  nigdy nie  możemy poznać  świata  niezależnego  od 
naszych  sposobów  konceptualizacji.  Stanowisko  to  ma  także  wymiar  relatywistyczny  i 
konwencjonalistyczny,  tzn.  jakakolwiek  konceptualizacja  jest  zależna  od  każdorazowego 
wyboru aparatu pojęciowego (od sposobu deskrypcji).

Tego rodzaju relatywizm znany był już filozofom starożytnym, gdyż i oni dysponowali 
koncepcją atomistyczną, według której bezpośrednio obserwowany świat jest pochodny od 

ma mieć metafizycznego sensu Berkely’owskiej tezy, że esse tych obiektów równa się ich percipi.
3 Szubka (por. T. Szubka, Trzy formy współczesnego antyrealizmu, w: „Kwartalnik Filozoficzny” 26(1998), s. 
5-33) wyróżnia trzy zasadnicze odmiany współczesnego antyrealizmu: (1) antyrealizm eliminacyjny, do którego 
zalicza  np.  materializm eliminacyjny broniony przez Patricię i  Paula Churchlandów (por.  P.S.  Churchland, 
Neurophilosophy,  Cambridge MA 1986; P.M. Churchland,  A Neurocomputational  Perscpective,  Cambridge 
MA  1989);  (2)  antyrealizm  kreacyjny  w dwóch  odmianach:  (a)  umiarkowany  lub  parcjalny  antyrealizm 
kreacyjny, który jest reprezentowany przez poglądy Dummetta (por. M. Dummett Replay to McGuinness, w: B. 
McGuinness/G.  Oliveri  (wyd.),  The  Philosophy  of  Michael  Dummett,  Dordrecht,  1994,  s.  350-361)  oraz 
Putnama (por. H. Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge 1981),  (b) radykalny antyrealizm kreacyjny, 
którego  przedstawicielami  są  Rorty (por.  R.  Rorty,  Objectivity,  Relativism  and  Truth,  Cambridge  1991)  i 
Goodman  (por.  N.  Goodman,  Ways of  Worldmaking,  Indianapolis  1978);  (3)  antyrealizm  agnostyczny lub 
sceptyczny, który Szubka ilustruje stanowiskami van Fraassena (por. B.C. van Fraassen, The Scientific Image, 
Oxford 1980) i Mosera (por.  P. K. Moser, Philosophy After Objectivity: Making Sense in Perspective,  New 
York  1993).  Ostatecznie  Szubka  dochodzi  jednak  do  wniosku,  że  wszystkie  odmiany   antyrealizmu,  z 
wyjątkiem  stanowiska  materializmu  eliminacyjnego  typu  Churchlandów,  mają  charakter  agnostyczny  lub 
sceptyczny.
4 To radykalne stanowisko i terminologia pochodzą od Goodmana. Nazywa się je też konstrukcjonizmem lub 
irrealizmem.  Por. P.J. McCormik (wyd.),  Starmaking: Realism, Anti-Realism and Irrealism,  Cambridge MA 
1996.
5 Takiej terminologii zaczął używać Putnam w Reason, Truth and History, s. 49.  Swoje stanowisko streszcza 
też za pomocą następującej metafory: „The mind and the world jointly make up the mind and the world.”  
(tamże, s. xi).
6 Według Putnama prawda polega na  idealnej i  racjonalnej  akceptowalności pewnej teorii  (por.  H. Putnam, 
Reason, Truth and History, s. 55) Jeżeli założymy, że pewne teoria T (pojawiająca się u kresu naszych badań) 
jest teorią idealną,  tzn.  poprawnie przewiduje wszystkie zdania  obserwacyjne (tak dalece jak to możemy  w 
ogóle wiedzieć), jeżeli jest spójna, prosta itd., to trzeba powiedzieć, że jest ona prawdziwa.
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różnych konfiguracji i własności niewidzialnego świata atomów. Pojawienie się nowożytnej 
nauki wzmocniło przekonanie o dualności świata. Przez długi czas scjentystycznie nastawieni 
naukowcy i filozofowie byli jednak przekonani, że naukowy obraz świata jest  obrazem po 
prostu  prawdziwym.  Dopiero  współcześnie  mocno  postawiono  tezę  o  wielości  i 
równorzędności możliwych deskrypcji i o istnieniu wielu światów.

Antyrealizm  jest  dzisiaj  wykorzystywany  jako  kontrargument  przeciwko  np. 
esencjalizmowi Arystotelesa. Według Arystotelesa przedmioty w świecie posiadają stałe istoty 
(dzisiaj nazywane rodzajami naturalnymi), które my ludzie odzwierciedlamy w naszych aktach 
poznawczych. Dzisiejszy anyrealista powie jednak,  że to,  co  uznajemy za rodzaj naturalny 
(istotę czegoś), powiedzmy, za istotę psa, zależy od wyboru języka opisu, od każdorazowej 
konceptualizacji. Dla biologa istotą  psa będzie jego pochodzenie i sposób zachowania się, 
natomiast  dla opisu fizyko-chemicznego istota  psa  nie będzie miała nic wspólnego  z  jego 
pochodzeniem i zachowaniem się.7

3. Zjawisko - rzeczywistość. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na cztery kwestie, które, 
jak się wydaje, istotnie charakteryzowały dawane stanowiska idealistyczne. Są to: dystynkcja 
zjawisko - rzeczywistość, odróżnienie zewnętrzny - wewnętrzny, problem autonomii bytowej i 
pytanie o to, jaki jest świat.

Można twierdzić,  że  wszystkie formy dawnego  idealizmu bazowały na odróżnieniu 
zjawisko  -  rzeczywistość.  Dotyczyło  to  wzorcowego  idealizmu  Platona,  gdzie  problem 
idealizmu nie odnosił się do  relacji umysł -  świat,  lecz do  relacji między tym, co  ogólne 
(abstrakcyjne)  a  tym,  co  partykularne  (konkretne).  Platon  był  idealistą,  gdyż  sferę 
indywidualnych  przedmiotów  materialnych  uznawał  za  sferę  tylko  zjawiskową  (słabszą 
ontycznie) w stosunku sfery idei. Jak wiadomo był jednocześnie realistą,  gdyż prawdziwą 
autonomię bytową przypisywał ogółowi (ideom). Do kwestii autonomii bytowej powrócę w 
dalszych punktach.  Podobnie u Berkeley’a, Leibniza, Kanta,  Hegla, w neokantyzmie czy u 
Husserla przeciwstawienie zjawisko - rzeczywistość definiowało ich idealizmy. We wszystkich 
wypadkach nowożytnego idealizmu nie chodziło głównie o relację ogół - to, co partykularne, 
lecz o relację umysł - świat. Wszystkie współczesne antyrelizmy dotyczą natomiast wyłącznie 
sfery zjawiskowej. Różne możliwe konceptualizajce (różne deskrypcje) tej samej rzeczy nie są 
pojęte w antyrealizmie jako różne sposoby przejawiania się ‘rzeczywistości samej w sobie’, 
lecz jako  subiektywne i konwencjonalne interpretacje  pewnego  zbioru  danych. Dystynkcja 
zjawisko -  rzeczywistość,  która  definiowała dawne idealizmy, nie była interpretowana jako 
odróżnienie między tym, co subiektywne a tym, co obiektywne. Widać to już u Platona, gdzie 
w ogóle zagadnienie idealizmu nie odnosiło się do relacji umysł - świat. Jest to jeszcze bardziej 
wyraziste u Kanta,  dla którego  nauki przyrodnicze były obiektywne, mimo że odnosiły się 
wyłącznie do sfery zjawisk. Podobnie jest z paradoksalnym pojęciem fenomenu u Husserla. 
Fenomeny  są  według  niego  czymś,  co  jest  bezpośrednio  dane,  są  więc  w  tym  sensie 
obiektywne, a jednocześnie są tylko zjawiskami, ponieważ stanowią wytwory procesu tzw. 
konstytucji, czyli procesu syntezy danych zmysłowych dokonywanej przez umysł.

Dawne  idealizmy  zawierały  mocne  tezy  modalne  na  temat  relacji  zjawisko  - 
rzeczywistość. Według tych stanowisk przyczyną zjawiskowości świata była zawsze pewnego 
rodzaju konieczność.  W wypadku Kanta  tę  konieczność  tworzyło kategorialne uposażenie 
podmiotu  transcendentalnego.  W porównaniu  z  tym dzisiejszy antyrealizm jest  nie  tylko 
kategorialnym subiektywizmem, ale także ma jednoznaczne rysy konwencjonalistyczne. Widać 
to  wyraźnie  na  przykładzie  problemu,  który  powstaje  w  związku  z  tezą  Goodmana  o 
tworzeniu  światów.  Trzeba  wprawdzie  przyznać,  że  idea  czegoś  realnego  i  jednocześnie 
czegoś  nie odniesionego  do  żadnej  deskrypcji jest  koncepcją  czegoś,  co  nie  ma żadnych 
7 Por.  H.  Putnam,  Aristotle  After  Wittgenstein,  w:  R.W.  Sharples  (wyd.),  Modern  Thinkers  and  Ancient  
Thinkers, UCL Press 1993, s. 132-133.
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dających się pojęciowo wyrazić własności. Jednak nawet o tym czymś musimy z konieczności 
myśleć jako o czymś, co ma miejsce w czasie i w przestrzeni, jako o czymś, co jest podmiotem 
pewnych własności (substancją), i co może podlegać oddziaływaniom przyczynowym. Musimy 
o tym tak myśleć, a to oznacza, że przynajmniej pewne konieczności są zawarte w podmiocie. 
Nie może on więc być pojęty jako tylko residuum dowolnych deskrypcji.

  4. Zewnętrzny - wewnętrzny. Mogłoby się wydawać, że dawny idealizm akceptował 
bez ograniczeń odróżnienie zewnętrzny - wewnętrzny, i że na tym odróżnieniu budował swoją 
tezę o zależności tego, co zewnętrzne od tego, co wewnętrzne. Sfera wewnętrzna miałaby być 
nie tylko czymś uprzywilejowanym w sensie kartezjańskiego uprzywilejowanego dostępu, ale 
przede wszystkim w znaczeniu wywierania decydującego wpływu na obraz zewnętrzności, jaki 
otrzymujemy.  W  rzeczywistości  jednak  idealizm stosował  swoją  tezę  również  do  sfery 
wewnętrznej. Dla Kanta forma naoczności czasu stosowała się również do sfery wewnętrznej, 
co w efekcie prowadziło do  twierdzenia o  niepoznawalności ostatecznej natury podmiotu8. 
Podobnie dla Husserla czas był tylko czymś ukonstytuowanym. Ostateczna ‘subiektywność’ 
jest  według Husserla atemporalna9.  Idealizmy więc (a  przynajmniej bardziej rozwinięte  ich 
formy) zmierzały do zniesienia podziału zewnętrzny -  wewnętrzny. Podział ten jest według 
nich  czymś  tylko  pochodnym  i  ukonstytuowanym.  Współczesny  antyrealizm  zasadniczo 
pozostaje przy tym podziale. Różnorakie deskrypcje są wytwarzane przez podmiot i nie pyta 
się, czy teza o relatywizmie deskrypcji oraz teza agnostyczna stosują się do sfery wewnętrznej. 
Sfera ta  jest  implicite  uznawana za coś  realnego i nie ukonstytuowanego.  Czy jednak tak 
rzeczywiście  jest,  przecież  jako  odmianę  antyrealizmu  traktuje  się  dzisiaj  również  tzw. 
materializm eliminacyjny. Według tego  stanowiska schemat  konceptualny, który stosujemy, 
gdy używamy języka mentalistycznego do  opisu danych doświadczenia wewnętrznego,  jest 
pozornym opisem pewnej rzeczywistości. Rzeczywiście istnieją tylko wyładowania elektryczne 
w  mózgu,  natomiast  zjawiska  mentalne  dane  w  introspekcji  nie  mają  żadnych  ‘mocy’ 
przyczynowych.  Przekonanie o  ich istnieniu zawdzięczamy tylko  temu,  że  wybieramy taki 
język opisu,  w którym mówi się o  przekonaniach, pragnieniach itd.10 Wydaje się więc,  że 
antyrealizm współczesny też dysponuje odmianą, która zdolna jest przekroczyć odróżnienie 
zewnętrzny  -  wewnętrzny.  Według  materializmu  eliminacyjnego  istniałaby  tylko  to,  co 
zewnętrzne,  a  wiec  to,  co  jest  w  czasie,  w  przestrzeni,  i  co  jest  poddane  fizycznemu 
warunkowaniu przyczynowemu. Trzeba dodać, że paradoksalnie tego rodzaju materialistyczny 
antyrealizm eliminuje również idealizm w sensie Berkeley’a: jeżeli zjawiska mentalne nie są 
niczym innym niż zjawiskami fizycznymi, to  wykluczona jest  możliwość  mentalistycznego 
opisu świata  zewnętrznego,  możliwość przekładu języka przedmiotowego  na język danych 
zmysłowych  w  odniesieniu  do  świata  zewnętrznego.  Antyrealizm eliminacyjny wyklucza 

8 „Ten  to  podmiot  działający nie  podlegałby żadnym  warunkom  czasowym [...]  albowiem czas  jest  tylko 
warunkiem zjawisk,  nie  zaś  rzeczy samych w sobie.  W nim nie  powstawałaby ani  nie  przemijałaby żadna 
czynność,  a  tym  samym  nie  podlegałaby  prawu  wszelkiego  czasowego  określenia  wszystkiego,  co  jest 
zmienne...” (I. Kant, Krytyka czystego rozumu (tłum. R. Ingarden), A540/B568).
9 „Während die Monaden seiend sind, konstitutive Einheiten,  in einer  monadischen Zeit einer  monadischen 
Welt  gezeitigt  (obschon  gegnüber  den  Menschensubkejkten  und  Tiersubjekten  und  gegnüber  der  Welt 
transzendental), ist das abolute ‘ego’ unzeitlich, Träger aller Zeitigungen und Zeiten, aller Seinseinheiten, aller 
Welten....”  (E.  Husserl,  Zur Phänomenologie  der  Intersubjektivität.  Texte  aus  dem Nachlass.  Dritter  Teil:  
1929-1935, hrsg. von I. Kern, Den Haag 1973, s. 587).
10‘Eliminative  materialism  is  the  thesis  that  our  common-sense  conception  of  psychological  phenomena 
constitutes a radically false theory, a theory so fundamentally defective that both the principles and the ontology 
of that  theory will  eventually be displaced,  rather  than  smoothly reduced,  by completed neuroscience.  Our 
mutual  understanding  and  even our introspection may be reconstituted within  the conceptual  framework of 
completed neuroscience...” (P.M. Churchland, A Neurocomputational Perspective, s.1).
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zarówno metafizyczną tezę idealizmu, że  esse  równa się  percipi,  jak też  jego interpretację 
semantyczną, że jeden język da się bez utraty znaczenia przełożyć na drugi11.

Dyskusja  ta,  jak  sądzę,  pokazuje,  że  właściwie  postawiony  problem  idealizmu  i 
realizmu  nie  dotyczy  zagadnienia  różnych  możliwych  konceptualizacji  tego  samego 
przedmiotu, lecz pytania o to, co właściwie istnieje. Absolutny realizm w odniesieniu do świata 
zawsze będzie musiał się równać tezie materialistycznej (fizykalistycznej): istnieje tylko to, co 
fizyczne, czy też prawdziwą autonomię bytową ma tylko to, co jest w czasie i w przestrzeni, i 
co może podlegać fizycznym oddziaływaniom przyczynowym. Z drugiej strony idealizm musi 
być  właściwie  zawsze  spirytualizmem  (chociaż  to  dzisiaj  bardzo  niemodne  określenie). 
Minimalnie patrząc, spirytualizm równa się tezie, że tym, co posiada prawdziwą autonomię 
ontyczną, nie jest kontinuum czasowo-przestrzenne. Idealizm nie musi jednak automatycznie 
oznaczać  spirytualizmu  w  tym  sensie,  że  przyjmowałby  istnienie  jakiegoś  tajemniczego 
materiału duchowego,  różnego  od  materii.  W tej  kwestii idealizm (spirytualizm) może się 
ograniczyć  wyłącznie  do  tezy  negatywnej,  a  mianowicie,  że  to,  co  uznajemy za  świat 
materialny,  nie jest  realne,  tzn.  nie  posiada  rzetelnej autonomii bytowej.  Większość  więc 
współczesnych stanowisk antyrealistycznych w ogóle nie trafia w zasadniczą kwestię, którą 
zajmowali się dawni idealiści.

5.  Autonomia. Koncepcję  tworzenia  światów  poprzez  użycie  różnych  deskrypcji 
można  byłoby podważyć  twierdząc,  że  wszystkie  te  rzekome  światy  są  tylko  aspektami 
jednego i tego samego świata. Przecież nawet dla Goodmana tworzenie przez zastosowanie 
różnych konceptualizacji nie może być całkowicie dowolne. Nie wszystko da się opisać za 
pomocą  dowolnego  języka,  a  zatem  tzw.  tworzenie  jest  w  rzeczywistości  odkrywaniem 
nowych aspektów tego samego świata. To, co nazywamy światem, jest czymś bardzo bogatym 
i  różnorodnym.  Można  byłoby też  zapytać  antyrealistę,  czego  właściwie  chce:  czy  chce 
kontaktu  ze światem bez żadnej deskrypcji, czy chce bezpośredniej intuicji w sensie Kanta 
intuicji intelektualnej, w której poznawanie nie polega na byciu pobudzanym przez jakikolwiek 
przedmiot  różny  od  podmiotu,  lecz  polega  na  wytwarzaniu.  Ten  rodzaj  bezpośredniości 

11  Termin realizm ma wiele znaczeń we współczesnej literaturze filozoficznej. Mówi się o realizmie naiwnym 
(naturalnym)  i  przeciwstawia  się  go  realizmowi  krytycznemu.  Ten  pierwszy  nie  jest  stanowiskiem 
filozoficznym,  lecz  pewnym  składnikiem  naszej  naturalnej  postawy  zdroworozsądkowej  i  wyraża  się  w 
przekonaniu,  że  świat  jest  w przybliżeniu  taki,  jakim  go spostrzegamy zmysłami.  Po stronie  filozoficznej 
odpowiadałby mu realizm dogmatyczny akceptujący bez dodatkowych dyskusji ten zdroworozsądkowy obraz 
świata.  Realizm krytyczny jest natomiast  stanowiskiem filozoficznym i może mieć różny zasięg zależnie od 
tego, co zostanie uznane za istniejące niezależnie od umysłu (np. mogą być to tzw. jakości pierwszorzędne, a 
nie  jakości  drugorzędne).  Inną  opozycją  (funkcjonującą  w  ramach  teorii  percepcji  zmysłowej)  jest 
przeciwstawienie: realizm bezpośredni - pośredni (ten drugi nazywany jest też reprezentacjonizmem). Pierwszy 
uznaje,  że nasz  kontakt  z rzeczami  zmysłowego spostrzegania  odbywa się bez żadnych pośredników, drugi 
twierdzi,  że tymi pośrednikami  są tzw. dane zmysłowe. Poza tymi dwoma opozycjami znajduje się realizm 
naukowy,  który  jest  przeciwstawiany  instrumentalizmowi.  Według  realizmu  naukowego  przedmioty 
nieobserwowalne  (elektrony  itd.)  istnieją  autonomicznie,  według  drugiego  są  one  tylko  użytecznymi 
konstrukcjami  pozwalającymi  na  wyjaśnianie  i  przewidywanie   obserwowalnych  zjawisk.  Realizm 
psychologiczny uznaje,  że stany i  procesy psychiczne - tak jak one są dane w introspekcji - są realne,  tzn.  
posiadają rzeczywiste ‘moce’ przyczynowe wywoływania innych zjawisk psychicznych i  zjawisk fizycznych. 
Przeciwieństwem  byłby w  tym  wypadku  epifenomenalizm  lub  materializm  eliminacyjny.  Realizm  co  do 
istnienia ogółu (platonizm) uznaje, że tzw. przedmioty abstrakcyjne (ogólne) istnieją niezależnie od umysłu i są 
przezeń tylko odkrywane, np. w trakcie spełniania aktów poznania matematycznego. Opozycją będzie tu przede 
wszystkim nominalizm.  Realizm aksjologiczny twierdzi,  że predykaty aksjologiczne, takie jak np. dobro czy 
zło, odnoszą się do własności istniejących niezależnie od umysłu. Przeciwstawnym poglądem byłby emotywizm 
(lub projektywizm), które uznają,  że ‘dobro’, ‘zło’ itd.  są tylko produktami  naszych reakcji uczuciowych na 
pewne  zdarzenia,  a  nie  rzetelnie  przysługującymi  tym  zdarzeniom  własnościami.  Można  też  mówić  o 
globalnym realizmie dotyczącym  podstawowych składników naszego schematu konceptualnego, którymi są 
przestrzeń, czas i kategorie. Opozycją w tym wypadku byłby idealizm transcendentalny typu Kanta.
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zarezerwowany jest jednak według Kanta dla intelektu nieskończonego i domaganie się go dla 
ludzi  jest  naiwnością.  Z  kolei  antyrealista  może  zapytać,  czy istnieje taki  metapoziom,  z 
którego  dałoby  się  ocenić,  czy  wszystkie,  powstające  w  wyniku  zastosowania  różnych 
deskrypcji, aspekty świata  są  równorzędne,  tzn.  czy nie istnieje takie wyczerpujące ujęcie 
świata,  które ukazuje całą prawdę o nim. Ale i to  byłaby naiwność, bo to  również byłoby 
wymaganie nierealizowalne dla skończonego umysłu, tzn. wymaganie osiągnięcia całościowej 
intuicji wszystkich aspektów świata12.

Te uwagi, jak się wydaje, jeszcze raz pokazują, że współczesny antyrealizm nie trafia w 
główny  problem  dawnego  idealizmu,  lecz  jest  dyskursem  na  temat  antropologicznej 
względności interpretacji pojęciowych. Rzeczywisty problem idealizmu dotyczy pytania o to, 
czy świat posiada rzetelną autonomię bytową. W tym wypadku świat jest brany pod uwagę 
jako  kontinuum czasowo-przestrzenne,  rządzone  podstawowymi rodzajami warunkowania, 
takimi np. jak warunkowanie przyczynowe, czy ewentualnie warunkowanie teleologiczne. Już 
Kant  widział, że  uznanie tego  czasowo-przestrzennego kontinuum za absolutnie realne,  za 
całkowicie  autonomiczne  grozi  panteizmem  w  stylu  Spinozy13.  Kontinuum  czasowo-
przestrzenne stałoby się w ten sposób tak mocne ontycznie jak Bóg. Immaterializm i idealizm 
Brekeley’a był wcześniejszą wersją poglądu Kanta  podważającą mocną autonomię bytową 
świata. Materia nie posiada według Berkeley’a żadnej autonomii, gdyż jest ‘niesiona’ przez 
dokonujące spostrzeżeń duchy.  Tzw. późny Husserl w swojej monadologii też doszedł do 
wniosku, że naprawdę istnieją wyłącznie monady, które konstytuują świat materialny; dopiero 
w wyniku ich aktywności umysłowej powstaje nieobserwowalny świat nauki jako pewnego 
rodzaju konstrukcja14.

Co właściwie znaczy termin ‘realny’? Dla antyrealizmu znaczy on tyle, co niezależny od 
umysłu. Jednak sama niezależności od umysłu jest tylko cechą relacyjną. ‘Realny’ musi więc 
oznaczać nie tylko taki, który istnieje niezależnie od umysłu, lecz przede wszystkim taki, który 
istnieje autonomicznie. Mówiąc inaczej, ‘realny’ to taki, który swoje istnienie czerpie z samego 
siebie; albo, jeszcze inaczej, taki,  którego  istnienie nie jest  zależne od  żadnych warunków. 

12 Często powtarzanym zarzutem wobec tego rodzaju relatywizmu jest to, że mogą wprawdzie istnieć niezgodne 
ze sobą wersje świata (jego odmienne opisy), ale że z punktu widzenia standardowej logiki niezgodne ze sobą 
twierdzenia nie mogą być jednocześnie prawdziwe, a stąd utrzymywanie, że różne wersje świata są jednakowo 
prawdziwe, jest czymś całkowicie niezrozumiałym. Nawet gdyby te wersje były jednakowo dobre dla  celów 
praktycznych, to nie można o nich powiedzieć, iż  są prawdziwe.  Por.  D. Davidson,  On the Very Idea of a  
Conceptual Scheme, w: tenże,  Inquiries into Truth nad Interpretation, Oxford 1984, s. 183-198 (tłum. pol. O 
idei  schematu  pojęciowego,  w:  B.  Stanosz  (red.),  Empiryzm  współczesny,  Warszawa  1991,  s.  258-279). 
Argument  ten  przytacza  Putnam  (por.  H.  Putnam,  Irrealism  and  Deconstruction,  w:  tenże,  Renewing  
Philosophy,  Cambridge MA 1992,  s.  115-177) i  stara  się go podważyć twierdząc,  że jeżeli  dwa opisy tego 
samego  stanu  rzeczy  z  praktycznego  punktu  widzenia  są  rzeczywiście  ekwiwalentne,  to  są  jednocześnie 
prawdziwe,  gdyż  nie  dysponujemy żadnymi  środkami,  aby stwierdzić,  który  z  nich  jest  w rzeczywistości 
prawdziwy (np.  opis przestrzeni  jako złożonej z  punktów rozumianych w sensie konkretnych,  ostatecznych 
części  przestrzeni  i  opis  przestrzeni  jako  złożonej  z  punktów  w  znaczeniu  granic;  zarówno  dyskurs 
geometryczny jak  i  fizyczny może  zostać  według  Putnama  równie  dobrze  sformalizowany  przy  obu  tych 
interpretacjach).  Sądzę jednak,  że odpowiedź Putnama nie jest dobra,  gdyż zawsze można przypuszczać,  że 
nasza  aktualna  wiedza  na  temat  zachodzenia  ekwiwalencji  obu  tych  dyskursów  jest  błędna,  tzn.  że  w 
rzeczywistości  taka  równoważność nie  ma  miejsca.  Aby wiedzieć,  że  ekwiwalencja  rzeczywiście zachodzi, 
musielibyśmy dysponować wyczerpującą wiedzą na temat wszystkich aspektów świata (intuicją intelektualną w 
sensie Kanta). 
13 Absolutny realizm w kwestii natury przestrzeni,  do której ma być odniesiona natura  Boga, może zdaniem 
Kanta prowadzić do spinozjańskiego panteizmu, por.  H. Heimsoeth,  Persönlichkeitsbewußtsein und Ding an  
sich  in  der  Kantischen  Philosophie,  w:  tenże,  Studien  zur  Philosophie  Immanuel  Kants. Metaphysische  
Ursprünge aund ontologische Grundlagen, Köln 1956, s. 207-210.
14 Por.  S.  Judycki,  Intersubiektywność i  czas.  Przyczynek  do dyskusji   nad późną fazą poglądów Edmunda  
Husserla, Lublin 1990.
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‘Realny’ równa się więc ‘bezwarunkowy’ lub ‘absolutny’. Natychmiast powstaje pytanie, czy 
kontinuum czasowo-przestrzenne  jest  realne w  tym sensie.  Dawne  idealizmy odpowiadały 
‘nie’: świat czasowo-przestrzenny nie może być uznany za absolutnie realny, jest on bowiem 
kontyngentny  w  stosunku  do  świata  duchowego.  Absolutny  realizm w  stosunku  świata 
czasowo-przestrzennego musiałby się równać materializmowi i panteizmowi. Jeżeli świat jest 
kontyngenty w stosunku do umysłu ludzkiego, to  tym łatwiej jest też  twierdzić, że jest on 
również kontyngentny w ogóle, tzn. w stosunku do Boga. Kant tak pisze na ten temat:

Nie potrzeba też ograniczać tego sposobu oglądania  w przestrzeni  i  w czasie do zmysłowości 
człowieka.  Być może każda  skończona  istota  myśląca   musi  się w tym koniecznie  zgadzać  z 
człowiekiem (choć tego nie możemy rozstrzygnąć). Mimo to ten sposób oglądania nie przestaje z 
powodu swej powszechnej  ważności  być przecież  zmysłowością  i  to  właśnie  dlatego,  że  jest 
oglądaniem pochodnym (intuitus derivativus), a nie pierwotnym (intuitus originarius), a więc nie 
jest oglądaniem intelektualnym, które jako takie - jak się wydaje - z podanych właśnie względów 
przysługuje jedynie praistocie, nigdy zaś istocie, która jest zależna zarówno w swym bycie, jak w 
swym oglądaniu...15 

Kant sugeruje więc,  że świat  czasowo-przestrzenny nie jest  absolutnie realny, gdyż 
podstawowe  formy  oglądania  tego  świata  należą  do  naszego  faktycznego  uposażenia 
epistemicznego.  Co więcej, Kant sugeruje również,  że formy te  mogą być inne dla innych 
skończonych podmiotów. Tego jednak nie można według niego dowieść. Oczywiście całe to 
rozumowanie jest zależne od wykazania, że rzeczywiście czas, przestrzeń i kategorie są czymś, 
co nie ma istnienia samego w sobie (istnienia autonomicznego), a co raczej istnieje tylko jako 
faktyczne uposażenie podmiotu.  Współczesny antyrealizm nie podejmuje tego  zagadnienia. 
Nawet jednak gdyby je podjął to, jak już wskazywałem, w stosunku do tego podstawowego 
uposażenia kategorialnego nie da się sformułować tezy relatywizmu deskrypcji. Antyrealista 
nie będzie w stanie opisać jakiegokolwiek przedmiotu  rzeczywiście alternatywnie,  tzn.  nie 
posługując  się  formami  naoczności  czasu  i  przestrzeni,  kategoriami  substancji  czy 
przyczynowości.  Oczywiście,  istnieją  rożne  (naukowe  i  filozoficzne)  koncepcje  czasu, 
przestrzeni i przyczynowości,  ale ten fakt  nie może być w tym wypadku argumentem dla 
antyrealisty,  gdyż zawsze  jakiś rdzeń  naocznościowego  i  kategorialnego  opisu,  który  jest 
niezależny od aktualnie obowiązujących koncepcji czasu, przestrzeni itd.,  będzie musiał być 
zachowany.  Świat  realny, gdy pomniemy kwestię tzw.  zaniedbanej alternatywy16,  jest  więc 
według  idealizmu  Kanta,  czymś  zupełnie  innym  niż  kontinuum  czasowo-przestrzenne. 
Naprawdę realny jest świat duchowy. Co to jednak może znaczyć? Czy pogląd odmawiający 
kontinuum czasowo-przestrzennemu istnienia samego w sobie nie jest po prostu dziwaczny?

6. Jaki jest świat? Dla wielu tzw. realistów teza idealistyczna, według której nie tylko 
czas,  przestrzeń  i  podstawowe  kategorie  myślenia miałyby należeć  wyłącznie do  naszego 
uposażenia epistemicznego, wydawała się nie do przyjęcia. Od dawna realiści wskazywali na 
rożne fenomeny, które miałyby świadczyć o autonomii ontycznej świata materialnego. Był to 
np. fenomen doświadczanego przez nas oporu, interpretowany bądź dosłownie, tzn. jako opór 
fizyczny stawiany przez autonomicznie istniejący świat fizyczny, bądź bardziej szeroko,  tzn. 

15 Krytyka czystego rozumu (tłum. R. Ingarden), B 72.
16 Chodzi  tu  o tzw.  ‘zaniedbaną  alternatywę’,  tzn.  pominiętą  przez  Kanta  możliwość,  iż  czas,  przestrzeń  i 
kategorie są a priori, ale że jednocześnie są też własnościami  rzeczy  samych w sobie. Głównym propagatorem 
teorii ‘zaniedbanej alternatywy’ był XIX-wieczny komentator Kanta A. Trendelenburg. H. Vaihinger  doszukał 
się  jednak   śladów  tego  zarzutu  aż  u  współczesnego  Kantowi  H.A.  Pistoriusa.  Argument  zaniedbanej 
alternatywy był  jednym  z  punktów  długiej  dyskusji  między  K.  Fischerem  a  Trendelenburgiem,  stąd  też 
Vaihinger  poświęcił  mu  tak  wiele uwagi  w swoim  Commentar  zu  Kants  Kritik  der  reainen  Vernunft,  t.2, 
Stuttgart  1922, s.134-151.  Por.  L. Falkenstein,  Kant’s Argument for the Non-Spatiotemporality of Things in  
Themselves, w: „Kant-Studien” 80(1989), z.3, s. 265-283.
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jako  opór,  który  stawiają  nam inni ludzie  wtedy,  gdy  działamy w  społeczeństwie.  Inny 
argument realistyczny dotyczył tego, że umysł ludzki jest tak zakorzeniony w ciele, że trudno 
jest mu przypisywać funkcje konstytuowania świata17. Wskazywano też oczywiście na różne 
niekoherencje  idealizmu,  na  niemożliwość  przeprowadzenia  redukcji  esse do  percipi,  czy 
chociażby na to, że świat istniał zanim pojawiły się na nim istoty wyposażone w  świadome 
umysły.

Idealizm nie jest oczywiście wolny od wielu trudności, ale z tego nie wynika, że jest 
stanowiskiem całkowicie nie do  przyjęcia, ani też  że nie stoją  za  nim pewne przekonania 
zdroworozsądkowe  (często  jednak  mówi  się  tak,  jakby  idealizm  był  całkowicie 
antyzdroworozsądkowy).  Zacznę  od  tej  ostatniej  sprawy.  Jednym z  naszych  najbardziej 
zdroworozsądkowych przekonań jest  to,  że  jesteśmy istotami zdolnymi do  podejmowania 
wolnych decyzji. Myślimy więc, że nie jesteśmy do końca poddani fizycznemu warunkowaniu 
przyczynowemu,  tzn.  że  nie  jesteśmy  tylko  zwykłymi  częściami  świata  czasowo-
przestrzennego.  Gdyby  jednak  realizm  był  stanowiskiem  prawdziwym,  to  tego  rodzaju 
przekonanie musiałoby zostać poważnie zachwiane. Musielibyśmy bowiem uznać, że jedynym 
autonomicznym warunkowaniem jest  fizyczne  warunkowanie  przyczynowe.  Musielibyśmy 
zaakceptować, że przyczynowość fizyczna jest jedynym prawem bytowym. Idealizm Kanta był 
przykładem stanowiska,  w którym chodziło o  obronę możliwości istnienia wolności, a tym 
samym  o  obronę  prawdziwej  autonomii,  którą  jest  autonomia  świata  duchowego. 
Przyczynowość  fizyczna  jest  według  Kanta  wyłącznie  prawem  świata  fenomenalnego, 
natomiast  możemy  zasadnie  przypuszczać,  że  ‘prawdziwy’  świat  jest  rządzony  innymi 
prawami. Śladem możliwości istnienia tych innych praw jest manifestujące się w nas poczucie 
wolności. Poczucie to umożliwia nam traktowanie siebie jako istot duchowych, tzn. zdolnych 
do  moralnego  doskonalenia  się.  Prawdziwa  nieskończoność  nie  jest  więc  kwantytatywną 
nieskończonością  uniwersum  czasowo-przestrzennego,  lecz  nieskończonością  świata 
duchowego. Co więcej, widać, że rzetelnie realne może być tylko warunkowanie z wolności, 
gdyż tylko ono nie jest zrelatywizowane do żadnych warunków go poprzedzających. Tylko 
wolność jako przyczyna samej siebie może być potraktowana jako ślad prawdziwej realności, 
tzn. rzetelnej autonomii ontycznej18.

Dawne teorie idealistyczne nie dysponowały oczywiście prostymi rozwiązaniami dla 
wielu swoich trudności. Nie wiedziano np. jak możliwa jest sytuacja, w której umysł ludzki 
pojawia się jako coś, co przez ciało jest ‘zanurzone’ w wielki łańcuch przyczyn fizycznych, gdy 
w rzeczywistości świat fizyczny i ciało ludzkie nie posiadają prawdziwej autonomii bytowej. 
Ale czy w lepszej sytuacji są stanowiska realistyczne, które usiłują przyznać autonomię bytową 
kontinuum czasowo-przestrzennemu.  Jeżeli to  kontinuum potraktujemy jako  jedyny rodzaj 
bytu  autonomicznego,  to  konsekwencją  będzie  natychmiast  materializm i  necesytaryzm. 
Wszystkie zdarzenia i procesy będą musiały zostać zinterpretowane jako efekty uprzednich 
przyczyn i  jako  takie  uznane  za  konieczne  ze  względu  na  te  przyczyny. Nasze  poczucie 
wolności  jako  niezależności  od  fizycznych łańcuchów  przyczynowych musi się  więc  stać 

17 Według  Merleau-Ponty’ego  percepcja  jest  naszą  podstawową  epistemiczną  obecnością  w  świecie, 
Heidegerowskim ‘byciem w świecie’. Zadaniem fenomenologii percepcji jest wiec tylko rozświetlenie, na czym 
bliżej polega nasze pierwotne percepcyjne ‘bycie w świecie’. Merleau-Ponty uważał, że tego rodzaju stanowisko 
przezwycięża  tradycyjną  opozycję  realizm-idealizm  (intelektualizm).  Podmiot  jest  zawsze  podmiotem 
cielesnym  i  historycznym,  podmiotem  aktywnie  operującym  w uprzednio  danym  świecie  rzeczy.  W  tym 
aspekcie  poglądy  Merleau-Ponty’ego  bliskie  były  stanowisku  pragmatyzmu.  Por.  M.  Merleau-Ponty, 
Phénoménologie de la perception, Paris 1945. Podobnie Inagrden doszedł do wniosku, że idealizm Huseerla, 
przypisujący konstytuujące funkcje świadomości, nie może być stanowiskiem poprawnym ze względu na istotne 
uwikłanie świadomości ludzkiej w ciało, por. R. Ingarden Spór o istnienie świata, Warszawa 19873 . 
18 Por. S. Judycki,  Co to jest metafizyka? Trzy wielkie koncepcje Zachodu, w: A.B. Stępień/T. Szubka (red.), 
Studia metafilozoficzne I. Dyscypliny i metody filozofii, Lublin 1993, s.40-91. 
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pozorem w realizmie.  Nie jest  więc przypadkiem, jak sądzę,  że realizmu broni się dzisiaj 
głównie  przez  odwołanie  się  do  tezy  materialistycznej,  tzn.  do  istnienia  ścisłego 
przyczynowego  powiązania  miedzy  umysłem a  światem19.  Jeżeli  jednak  chce  się  bronić 
realizmu w odniesieniu do kontinuum czasowo-przestrzennego i jednocześnie twierdzić, że 
umysł posiada autonomię umożliwiającą wolne decyzje, to wpada się w pułapkę pytania, jak 
coś niefizycznego jest w stanie oddziaływać na coś fizycznego. Trzeba też jakoś rozwiązać 
problem, gdzie zlokalizowany jest umysł, który przecież jako niefizyczny nie może być czymś 
przestrzennym. Stąd realizm w odniesieniu do świata materialnego i przekonanie o autonomii 
człowieka w stosunku do tego świata są bardzo trudne do pogodzenia. W tym wypadku w 
lepszej  sytuacji  są  stanowiska  idealistyczne,  gdyż  dla  nich  nie  powstaje  problem 
heterogeniczności oddziaływania i lokalizacji.

Współczesny antyrealizm jest agnostycyzmem i relatywizmem i w żadnej mierze nie 
dziedziczy metafizycznej problematyki dawnego  idealizmu. Głównym problemem dawnego 
idealizmu było pytanie, jaki naprawdę jest świat,  tzn. czy jedynym rodzajem istnienia, które 
możemy  w  nim znaleźć,  jest  pasywne  warunkowanie  fizycznej  przyczynowości.  Trzeba 
podkreślić, że teza idealistyczna, iż prawdziwy świat jest światem duchowym, nie musi równać 
się przyjmowaniu istnienia jakiegoś (fantastycznego) materiału duchowego, z którego miałby 
być złożony umysł ludzki. Teza ta znaczy tylko tyle (czy aż tyle), że mamy dobre racje, aby 
sądzić, iż przyczynowość fizyczna nie jest jedynym i najważniejszym rodzajem warunkowania, 
jakie istnieje.

19 Por. Ph. Kitcher, The Naturalists Return, w: „Philosophical Review” 101(1992), s. 53-114.

9


