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1.  Struktura problemu  

 
A. UWAGI HISTORYCZNE 

 
W przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu 

Immanuel Kant (1724-1804) napisał: 
 

Dotychczas przyjmowano, że wszelkie nasze poznanie musi się 
dostosowywać do przedmiotów. Lecz wszelkie próby by o nich przy pomocy 
pojęć orzec coś, co by rozszerzyło poznanie nasze, obracały się przy tym 
założeniu wniwecz. Spróbujmyż więc raz, czy nam się lepiej nie powiedzie 
przy rozwiązywaniu zadań metafizyki, jeżeli przyjmiemy, że to przedmioty 
muszą się dostosowywać do naszego poznania.1 

 
Z punktu widzenia życia codziennego powiedzenie, iż może być tak, 

że p r z e d m i o t y  d o s t o s o w u j ą  s i ę  d o  n a s z e g o  p o z n a n i a ,  
może wydać się szokujące, gdyż żyjąc w świecie i uprawiając różne nauki 
jesteśmy przekonani, iż jest całkowicie odwrotnie, a mianowicie, że to nasze 
poznanie dostosowuje się do przedmiotów. W każdej chwili naszego życia i 
działania w świecie jesteśmy więc realistami. Możliwość, o której pisze 
Kant, wyraża jego ostateczne stanowisko w tej kwestii, stanowisko, które 
nazwał idealizmem transcendentalnym. W przeświadczeniu filozofa z 
Królewca idealizm transcendentalny miał być porównywalny z dokonaniem 
Kopernika: ‘przewrót kopernikański’ Kanta polegał na tezie radykalnie 
przeciwstawiającej się potocznemu mniemaniu w taki sposób, jak 
potocznemu mniemaniu przeciwstawia się teoria, według której Słońce jest 
nieruchome a Ziemia się porusza. O ile jednak nikt nie podważa 
astronomicznych dokonań Kopernika, o tyle epistemologiczne koncepcje 
Kanta wywołały sprzeciw filozofów nastawionych realistycznie, a dyskusja 
pomiędzy realistami i idealistami trwa do dzisiaj. Zarówno realizm jak i 
idealizm mają wiele odmian, nie tylko więc idealizm Kanta będzie tu 
                                                 
1 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Warszawa: PWN 1986, t.1,  B XVI.  
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przedmiotem analiz, lecz także odmiana idealizmu, którą jest fenomenalizm, 
jak również XX-wieczny idealizm E. Husserla oraz różne postacie 
poglądów filozoficznych sformułowanych w okresie ostatnich 
kilkudziesięciu lat, które określa się  terminem ‘a n t y r e a l i z m ’. 

Wydaje się, że z idealistycznej tezy Kanta można zdjąć nieco aury 
radykalnej dziwności, gdy przeformułuje się ją za pomocą innych słów. 
Idealizm ten polegałby zatem na tezie, że struktura umysłu ludzkiego jest 
źródłem warunków epistemicznych, które muszą być spełnione, aby 
cokolwiek mogło być reprezentowane jako przedmiot. Powiedzenie, że 
przedmioty muszą dostosowywać się do naszego poznania, oznacza więc, że 
muszą się one dostosowywać do warunków, pod którymi jedynie możemy 
reprezentować coś jako przedmiot. Zadaniem Krytyki czystego rozumu było 
wykazanie, że takie warunki istnieją, to znaczy wykazanie, że istnieją 
warunki epistemiczne, które jednocześnie są warunkami 
a p r i o r y c z n y m i , a więc nie pochodzą z doświadczenia, oraz warunkami 
s u b i e k t y w n y m i , a więc należą wyłącznie do uposażenia podmiotu a 
nie przedmiotu. Czy Kantowi udało się to wykazać - jest to kwestia, która 
wypełnia komentarze do jego dzieł pisane od czasu pojawienia pierwszego 
wydania Krytyki czystego rozumu (1781) do dzisiaj.  

Jako klasyfikujące określenie dla systemów filozoficznych, biorące 
pod uwagę bądź ich aspekty teoriopoznawcze, bądź metafizyczne, termin 
‘idealizm’ nie występował przed XVIII w. Do tego czasu ‘idealizm’ łączono 
z platonizmem i nadawano mu znaczenie głównie polemiczne.2 Dopiero 
Kant i jego następcy zaczęli używać tego terminu w znaczeniu 
pozytywnym, to znaczy dla określenia własnej doktryny oraz odróżniać ten 
sens idealizmu od bardziej ogólnych lub bardziej szczegółowych jego 
znaczeń. W tych wcześniejszych i bardziej szczegółowych znaczeniach 
‘idealizm’ bywał traktowany jako pojęcie przeciwstawne do 
‘m a t e r i a l i z m u ’: na przykład G.W. Leibniz (1646-1716) nazywał 
Epikura materialistą, natomiast Platona idealistą, a to z tego względu, że 
Platon - według Leibniza - uważał, iż wszystko w duszy dzieje się w ten 
sposób, jakby nie było ciała, podczas gdy Epikur twierdził, że wszystko w 
duszy dzieje się tak, jakby istniało wyłącznie ciało. Sam Leibniz spór 
pomiędzy idealizmem a realizmem w tym sensie rozwiązywał za pomocą 
swojej teorii harmonii przedustawnej. 

Zarówno ‘realizm’ jak i ‘idealizm’ są terminami istotnie zależnymi 
do kontekstów, w których się pojawiają, a ich znaczenia powstają w 
konkretnych opozycjach, w jakich są używane. W pokantowskiej literaturze 
epistemologicznej termin ‘realizm’ zaczął funkcjonować w opozycji do 
‘idealizmu’, ‘fenomenalizmu’ ‘iluzjonizmu’, a w ostatnich czasach 
przeciwstawia się go także antyrealizmowi. Jako realistyczne określa się te 
stanowiska, które uznają, że istnieje rzeczywistość niezależna od umysłu 

                                                 
2 H. Zeltner, Idealismus, w: J. Ritter (red.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, 
Basel: Schwabe & Co Verlag 1976, t.4, kol. 30-33. 
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ludzkiego, rzeczywistość ‘sama w sobie’, będąca podstawą wszelkich 
danych świadomości, warunkiem prawdziwego poznania oraz korelatem 
wszelkich aktów percepcji i aktów woli. W dyskusjach na temat realizmu i 
idealizmu akcentuje się albo zagadnienie d o s t ę p n o ś c i  p o z n a w c z e j 
rzeczywistości ‘samej w sobie’, albo akcent pada bardziej na problem 
z a l e ż n o ś c i  l u b  n i e z a l e ż n o ś c i  św i a t a  o d  u m y s ł u .  Kwestia 
realizmu i stanowisk jemu przeciwnych może dotyczyć bądź charakteru 
relacji pomiędzy umysłem (świadomością) a światem (bytem) w ogólności, 
bądź być rozważana w związku z określonymi dziedzinami 
przedmiotowymi, np. realizm w odniesieniu do zagadnienia sposobu 
istnienia przedmiotów abstrakcyjnych (w tym  uniwersaliów), realizm 
naukowy, aksjologiczny itd.  

Zasadniczo rzecz biorąc, spór pomiędzy realizmem a idealizmem 
uznaje się za problem epistemologiczny, w rzeczywistości jednak jest to 
mieszanina zagadnień epistemologicznych, metafizycznych, zagadnień 
dotyczących roli języka w poznaniu, problemów z zakresu metodologii i 
filozofii nauki. Idealizm (epistemologiczny) często jest łączony z którąś z 
postaci spirytualizmu i jako taki przeciwstawiany jest nie tylko realizmowi 
(epistemologicznemu), lecz także takim stanowiskom metafizycznym 
(ontologicznym) jak materializm, fizykalizm lub naturalizm. 

Za emblematyczne zagadnienie z zakresu problematyki realizm -  
idealizm uznawany jest dzisiaj tzw. ‘problem istnienia świata zewnętrznego’ 
(problem of the external world). Wyrażenie ‘św i a t  z e w n ę t r z n y ’ nie 
oznacza tu jednak jakiegoś świata na odległej od Ziemi planecie, ani też 
‘świat zewnętrzny’ nie jest w ścisłym sensie żadnym osobnym światem, 
lecz jest to ‘świat’ w sensie tego, co jest zewnętrzne w stosunku do 
podmiotu dokonującego aktów percepcji zmysłowej. Chociaż Kant 
systematycznie nie używał tego wyrażenia, to jako pierwszy wyraźnie 
sformułował problem istnienia świata zewnętrznego w powyższym sensie, 
gdy pisał: 
 

Bez względu na to, jak dalece idealizm może uchodzić za niewinny dla 
istotnych celów metafizyki (czym w rzeczywistości wcale nie jest), pozostaje 
zawsze skandalem filozofii i powszechnego rozumu ludzkiego, żebyśmy 
musieli przyjmować tylko na wiarę istnienie rzeczy poza nami (od których 
wszak otrzymujemy cały materiał dla naszego poznania, i to nawet dla 
naszego zmysłu wewnętrznego) i żebyśmy nie mogli przeciwstawić żadnego 
zadowalającego dowodu, jeżeli komuś przyjdzie na myśl powątpiewać o ich 
istnieniu.3        

 
Kant uznał za s k a n d a l  f i l o z o f i i  i powszechnego rozumu 

ludzkiego to, że w istnienie świata zewnętrznego musimy tylko wierzyć, 
ponieważ dotąd nie sformułowano dowodu jego istnienia. Sam podał taki 
dowód, a mianowicie: istnienie rzeczy w przestrzeni poza mną jest 
warunkiem możliwości świadomości mojego istnienia w czasie, a z kolei 
                                                 
3 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B XXXIX. 
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moja świadomość istnienia w czasie jest mi bezpośrednio dana, a więc z niej 
mogę wywnioskować, iż istnieją rzeczy w przestrzeni poza mną.4 Ten 
‘dowód’ istnienia świata zewnętrznego - gdy pominiemy problemy z nim 
związane -  równał się odrzuceniu pewnej formy idealizmu, a mianowicie 
idealizmu subiektywnego G. Berkeleya (1685-1753) lecz to nie 
przeszkodziło Kantowi w uznawaniu poprawności własnej interpretacji 
idealizmu. 

Z kolei M. Heidegger (1889-1976) twierdził, że skandalem filozofii 
nie jest to, że dotąd nie podano dowodu istnienia świata zewnętrznego, lecz 
to, iż ciągle oczekuje się pojawienia się takiego dowodu i ciągle próbuje się 
go formułować. Należy raczej zapytać, jakim bytem jest człowiek -  
‘Dasein’ w terminologii Heideggera - skoro najpierw dąży do 
‘unicestwienia’ świata w ramach rozważań epistemologicznych, a potem 
próbuje go odzyskać, dowodząc jego istnienia. Sceptycyzm i idealizm 
zakładają według Heideggera, że człowiek, jako podmiot poznający, jest 
pierwotnie czymś ‘bezświatowym’ lub że nie jest pewny swojego istnienia 
w świecie.5 Sceptycyzm i idealizm wynikają z niewłaściwego potraktowania 
samego bytu, to znaczy są rezultatami interpretacji bytu jako czegoś 
wyłącznie rzeczowego (Vorhandenheit), jako ‘realności’, a to z kolei 
prowadzi do pominięcia pierwotności ludzkiej sytuacji, która polega na  
byciu w świecie (In-der-Welt-Sein). Gdy pominie się wiele założeń 
pochodzących z szerszego kontekstu filozofii autora Sein und Zeit, to 
wydaje się, że jego diagnoza przyczyn skandalu, jakim mają być próby 
dowodzenia istnienia świata, jest raczej tylko zabiegiem retorycznym, 
sprowadzającym się do stwierdzenia, że jeśli z góry przyjmiemy, iż do 
istoty człowieka należy istnienie w świecie, to świat zewnętrzny istnieje. 

 Próbę formalnie podobną do podejścia Heideggera, to znaczy próbę 
nie tyle rozwiązania, co raczej zlikwidowania problemu realizmu i 
idealizmu, znajdujemy w R. Carnapa (1891-1970) Scheinprobleme in der 
Philosophie. Jeżeli dwaj geografowie, realista i idealista, zostaną wysłani do 
Afryki, aby rozstrzygnąć, czy góra, która, jak się przypuszcza, może być 
tylko legendą, istnieje rzeczywiście, wtedy ostatecznie obaj dojdą do tego 
samego wniosku, negatywnego lub pozytywnego. Stanie się tak, gdyż dla 
pojęcia rzeczywistości, o które im chodzi, istnieją w fizyce i w geografii 
określone kryteria, które, niezależnie od ich przekonań filozoficznych, 
prowadzą jednoznacznie do określonego rezultatu. To pojęcie 
rzeczywistości Carnap nazwał ‘empiryczną rzeczywistością’. Nie tylko 
jednak w odniesieniu do problemu istnienia góry będą oni zgodni, lecz także 
w odniesieniu do każdego pytania o jej uposażenie, położenie, kształt, 
wysokość itd. Filozoficzna rozbieżność między nimi nie znajduje się zatem 
na płaszczyźnie empirycznej, znajduje się ona na poziomie tego, co jest  

                                                 
4 Tamże,  B 275-279. 
5 Por. M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1927, § 43 (Bycie i czas, tłum. B. Baran, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994). 
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istotnie niedoświadczalne, a stąd według Carnapa oba rozwiązania, realizm i 
idealizm, nie mają żadnego naukowego sensu.6  

Należy jednak zauważyć, że tego rodzaju likwidacja sporu realizm - 
idealizm jest pozorna, gdy bowiem Carnapowską ‘empiryczną 
rzeczywistość’ ograniczymy do ‘bycia spostrzeganym’, wtedy góra w 
Afryce nie będzie istniała, gdy nie będzie przez kogoś spostrzegana, jeżeli 
jednak zdanie „Góra istnieje rzeczywiście” będzie znaczyło tyle, że istnieje 
ona niezależnie od tego, czy ją ktokolwiek spostrzega, to wtedy jeden z 
geografów, który tak właśnie rozumie to zdanie, będzie stał na stanowisku 
realistycznym. Jeżeli więc obaj geografowie chcieliby sprecyzować, jak 
rozumieją zdanie „Góra istnieje rzeczywiście”, wtedy problem realizmu i 
idealizmu zostanie ponownie postawiony, a stąd należy uznać, że nie jest to 
tylko problem pozorny.7 

‘Dowód’ istnienia świata zewnętrznego, przedstawiony przez G. E. 
Moore’a (1873-1958), również nie próbuje tego problemu argumentacyjnie 
rozwiązać, lecz likwiduje go pomocą jednego ‘cięcia’.8 Tym ‘cięciem’ 
Moore’a było odwołanie się do zdrowego rozsądku (common-sense), a 
konkretnie do takich przeświadczeń, które uważamy za najbardziej 
oczywiste. Sławnym przykładem Moore’a stały się własne ręce, których 
istnienie ma być taką oczywistością, że nie wymaga ona żadnej dalszej 
argumentacji. Jeżeli istnienie rąk jest oczywiste, to również można przyjąć, 
że istnieje świat zewnętrzny. 

Twierdzi się zazwyczaj, że w starożytności i w średniowieczu 
dominował realizm, to znaczy realizm w kwestii istnienia świata 
zewnętrznego i że dopiero filozofia nowożytna przyniosła doktryny 
idealistyczne. Według dość powszechnej opinii w systemie filozoficznym 
R. Decartesa (1596-1650) należy doszukiwać się początków nowożytnych 
stanowisk idealistycznych. Przeprowadzona przez autora Rozprawy o 

                                                 
6  Por. R. Carnap, Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der 
Realismusstreit, Berlin 1928, s. 36-39.  
7 R. Carnap próbował w jeszcze inny sposób wyrugować zagadnienie realizmu i idealizmu, 
próbował mianowicie potraktować pytanie o to, co naprawdę istnieje, jako problem użycia 
tego lub innego języka. Miałoby chodzić tylko o to, jakie rodzaje pojęć chcemy 
wprowadzić dla określenia podstawowych typów przedmiotów. Można mianowicie 
posługiwać się bądź pojęciami czasowo-przestrzennych przedmiotów, bądź pojęciami 
odnoszącymi się wyłącznie do tzw. danych zmysłowych. Nie chodziłoby przy tym o 
pytanie teoretyczne, lecz o kwestię praktyczną, to znaczy o wybór jednego lub drugiego 
rodzaju języka: czy wybrać język rzeczy (Dingsprache), czy raczej język danych 
zmysłowych. Wydaje się jednak, że i w ten sposób wyrugowanie sporu realizm - idealizm 
nie jest możliwe: jeżeli za pomocą dowolnie wybranego języka chce się formułować 
wypowiedzi w obrębie czysto idealnego systemu, to znaczy systemu nic nie 
stwierdzającego na temat świata, to rzeczywiście problem realizmu i idealizmu nie 
powstaje, gdy jednak za pomocą dowolnie wybranego języka chcemy formułować 
wypowiedzi na temat świata, to trzeba podać kryteria, kiedy coś istnieje rzeczywiście, a 
kiedy nie, wtedy zaś zagadnienie realizm -  idealizm pojawi się ponownie.     
8 Por. G.E. Moore, Proof of an External World, [w:] “Proceedings of the British Academy” 
25(1939), s. 275-300.  
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metodzie próba radykalnego wątpienia w istnienie świata oraz próba 
dowodzenia tego istnienia miały stać się przyczyną nowożytnych systemów 
idealistycznych. Stało się to w ten sposób, że Kartezjusz ustanowił niejako 
prymat pewności dotyczącej istnienia świadomości przed pewnością 
dotyczącą świata. Z tego jeszcze nie wynikało, że świat jest zależny od 
świadomości, lecz późniejsze pokolenia filozofów, obracając się już w 
‘paradygmacie kartezjańskim’, przechodziły często od tezy, że istnienie 
świadomości jest bardziej pewne niż istnienie świata do tezy, że istnienie 
świata jest zależne od istnienia świadomości. Wydaje się jednak, że można 
wskazać na głębsze przyczyny stanowisk idealistycznych niż tylko fakt 
pojawienia filozofii Kartezjusza, mało przekonywające wydaje się bowiem 
stwierdzenie, że wyłącznie pewien pomysł filozoficzny, na który akurat 
wpadł Kartezjusz, mógł stać się przyczyną tak istotnych przemian w 
dziejach myślenia filozoficznego. 

Idealizm nowożytny jest z pewnością niejako prefigurowany w 
jednej z kilku podstawowych opozycji, którymi posługuje się każda 
filozofia, a mianowicie w przeciwstawieniu ‘z j a w i s k o  -  
r z e c z y w i s t o ś ć ’. Przeciwstawienie to zostało podniesione do rangi 
jednego z naczelnych przekonań w filozofii Platona, gdzie świat 
zjawiskowy, dany w doświadczeniu zmysłowym, został potraktowany jako 
tylko pozór w porównaniu ze światem idei, dostępnym wyłącznie dla 
poznania czysto intelektualnego. Nawet realistycznie nastawiona filozofia 
chrześcijańska wieków średnich, także operowała tą platońską opozycją, 
choć w innym, eschatologicznym znaczeniu, wtedy gdy mówiła, że świat, 
który znamy z doświadczenia, musi przeminąć ustępując miejsca u końca 
dziejów prawdziwemu światu, jakim będzie królestwo Boże. Idealizm 
nowożytny nie był jednak, tak jak idealizm platoński, skoncentrowany na 
tym, co pojmowalne wyłącznie intelektualnie, ani też na podstawowej dla 
religii i filozofii chrześcijańskiej wizji przyszłego świata, lecz na pytaniu o 
charakter relacji pomiędzy umysłem (świadomością) a światem 
przedmiotów przestrzenno-czasowych, chodziło więc głównie o problem, w 
jakiej mierze natura i sposób funkcjonowania naszego umysłu wpływa na 
to, co wiemy o świecie ‘samym w sobie’. 

 Za pierwszy powód pojawienia się systemów idealistycznych po 
Kartezjuszu można uznać rozpowszechnianie się obrazu świata 
wytworzonego przez nowożytne przyrodoznawstwo. Pod wpływem nauk 
przyrodniczych powoli zaczęła zakorzeniać się opozycja pomiędzy 
jakościowym światem zjawiskowym, który dany jest w bezpośrednim, 
przednaukowym doświadczeniu, a nie dającym się zmysłowo spostrzegać, 
bezjakościowym światem ‘samym w sobie’, światem ‘cząstek’ i praw nimi 
rządzących. Umysł nasz posiada bezpośredni dostęp wyłączenie do 
jakościowego świata zjawisk, nie zaś do nie dającego się bezpośrednio 
obserwować świata przedmiotów fizycznych, a stąd blisko jest już do tezy, 
że zarówno świat dany w bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym, jak i 
świat, o którym mówi przyrodoznawstwo, są zależne od natury i sposobu 



wersja robocza: wiosna 2008 
 

7

funkcjonowania umysłu ludzkiego. Przez wielu idealistów i fenomenalistów 
świat, o który opisują nauki przyrodnicze, został potraktowany jako tylko 
pewnego rodzaju konstrukcja myślowa, to znaczy atomy, elektrony itd. 
uznano za użyteczne fikcje, pozwalające na wyjaśnienie i przewidywanie 
zjawisk, nie zaś za coś, co istnieje samodzielnie. Można w tym nawet 
widzieć pewien p a r a d o k s  i d e a l i z m u , gdyż teoretyczne uznanie 
istnienia nieobserwowalnych bezpośrednio składników materii najpierw 
prowadziło do stwierdzenia względności świata zmysłowego, potem jednak 
samo istnienie cząstek elementarnych było podważane w oparciu o 
względność danych zmysłowych. Również i w dzisiejszej filozofii nauki 
stanowisko antyrealistyczne w odniesieniu do przedmiotów, które 
przyjmuje przyrodoznawstwo, posiada zwolenników. Twierdzą oni, że 
postulowane przez nauki przyrodnicze, a nie dające się bezpośrednio 
obserwować przedmioty, są tylko użytecznymi fikcjami.  

Drugim powodem pojawienia się w czasach nowożytnych systemów 
idealistycznych było dążenie wielu ówczesnych filozofów do 
przeciwstawienia się m e c h a n i c y z m o w i , który wydawały się pociągać 
za sobą rozwijające się nauki przyrodnicze: jeżeli jedynym rodzajem 
warunkowania, jakie istnieje w świecie, jest warunkowanie mechaniczno-
przyczynowe, to człowiek będący częścią uniwersum fizycznego musi 
stracić swoją wyróżnioną pozycję bytową i stać się zwykłym ‘kawałkiem’ 
świata materialnego, który jest ‘popychany’ siłami od niego samego 
całkowicie niezależnymi. Nie tylko wolna wola w dziedzinie moralnej staje 
się wtedy czymś całkowicie pozornym, lecz również jakąkolwiek autonomię 
w dziedzinie myślenia należy uznać za pozór. Obroną przed tą wypływającą 
z przyrodoznawstwa naturalizacją człowieka - filozofowie tamtych czasów 
byli przecież w większości chrześcijanami, a więc uznawali istnienie wolnej 
woli i moralnej odpowiedzialności za czyny - stały się doktryny, według 
których materia, rozciągłość, fizyczne związki przyczynowe, są tylko 
ludzkimi sposobami pojmowania świata, nie zaś rzeczywistością ‘samą w 
sobie’ (G. Berkeley, G.W. Leibniz). 

Patrząc od strony logiki argumentacji filozoficznej, można być 
realistą co do istnienia materii, rozciągłości czy fizycznych związków 
przyczynowych i jednocześnie można starać się uzasadniać autonomię 
człowieka, lecz wydaje się to o wiele trudniejsze niż w wypadku idealizmu. 
Widać to na przykładzie filozofii ostatnich dziesięcioleci, gdzie bardzo 
często r e a l i z m  u z a s a d n i a  s i ę  n a t u r a l i s t y c z n i e , to znaczy 
przez powołanie się na sukcesy badawcze nauk przyrodniczych. W aspekcie 
dyskutowanej teraz kwestii autonomii i wolnej woli, realista, który nie chce 
być naturalistą (materialistą), musi starać się uzasadnić, że w  czasowo- 
przestrzennym świecie przedmiotów materialnych może istnieć wiele 
równorzędnych rodzajów warunkowania, a więc że obok warunkowania 
fizyczno-przyczynowego istnieje też warunkowanie inne niż fizyczne, 
nazywane wolną wolą, warunkowanie, które nie tylko jest - przynajmniej w 
pewnej mierze - autonomiczne w stosunku do tego pierwszego, lecz także 
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może nań wpływać. Gdy ciągle na nowo podejmuję decyzje pisania 
kolejnych części tego tekstu, wtedy jest dla mnie oczywiste, że zarówno 
następujące po sobie serie moich decyzji, jak też moje myśli dotyczące 
kwestii filozoficznych nie są wyłącznie efektami nie znanego mi bliżej 
łańcucha przyczyn, który jest wytwarzany przez mój mózg, lecz że to ‘ja 
sam’ jestem przyczyną moich decyzji i moich myśli  Gdy jednak całkowicie 
realistycznie spojrzymy na sukces eksplanacyjny, prognostyczny i 
technologiczny przyrodoznawstwa, to powinniśmy uznać, że jesteśmy tylko 
mało znaczącą częścią świata fizycznego i że tylko tzw. kwestią czasu jest 
to, iż w końcu pojawi się czysto mechaniczne i deterministyczne 
wyjaśnienie wszystkich naszych działań i myśli. W świetle tego rodzaju 
realizmu nasza wolność, nasza autonomia muszą zostać uznane za pozór. 
Stąd też dla jednych filozofów ideą, którą wspierał fakt istnienia 
nowożytnego przyrodoznawstwa, był redukcjonizm fizykalistyczny, 
podczas gdy dla innych był nią redukcjonizm idealistyczny 
(spirytualistyczny). 
 Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na istotną wieloznaczność, 
którą w tradycji filozofii europejskiej został obarczony t e r m i n  ‘ i d e a ’. 
W technicznym znaczeniu filozoficznym, biorącym początek od Platona, 
‘idea’ oznacza przedmiot pojęcia ogólnego, czyli przedmiot gatunkowy 
bądź rodzajowy. W myśl platonizmu oprócz przedmiotów jednostkowych, 
istnieją też przedmioty ogólne, a więc na przykład oprócz jednostkowych 
trójkątów, narysowanych na papierze, piasku itd., istnieje również trójkąt 
(idea trójkąta) jako przedmiot ogólny. Tego rodzaju przedmiot ogólny 
można ująć jedynie intelektualnie, lecz nigdy zmysłowo. W związku z tym 
Platon i platonicy nazywani są idealistami, lecz ich stanowisko określane 
bywa także mianem (skrajnego) realizmu pojęciowego, gdyż uznają, że 
przedmioty pojęć ogólnych istnieją realnie, co z kolei znaczy, że istnieją 
niezależnie od (ludzkiego) umysłu: idea trójkąta (trójkąt idealny) istniałaby 
nawet wtedy, gdyby nie istniały żadne narysowane trójkąty oraz nawet 
wtedy, gdyby nikt o trójkątach nie myślał. 

Takie stanowisko nie jest jednak idealizmem w sensie nadanym 
temu terminowi przez filozofię nowożytną, gdyż platonicy nie twierdzą, iż 
idee, jako przedmioty ogólne, są zależne w swoim istnieniu i uposażeniu od 
działania i uposażenia umysłu ludzkiego. Dobrym przykładem tego, jak te 
dwa rozumienia terminu ‘idea’ są od siebie niezależne, mogą być poglądy 
E. Husserla, który najpierw był (skrajnym) realistą pojęciowym w 
odniesieniu do przedmiotów pojęć ogólnych, a więc platonikiem i 
jednocześnie idealistą w sensie idealizmu nowożytnego w odniesieniu do 
świata przedmiotów przestrzenno-czasowych, potem jednak tak rozszerzył 
swój idealizm, że  zarówno przedmioty pojęć ogólnych jak i przedmioty 
należące do świata przestrzenno-czasowego uznawał za ukonstytuowane 
przez świadomość. 

Od czasów Kartezjusza i brytyjskich empirystów rozpowszechniło 
się rozumienie terminu ‘idea’, w którym termin ten zaczął znaczyć tyle, co 
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reprezentacja (przedstawienie). Przy takim użyciu słowa ‘idea’ i d e a m i  
b y ł y  w s z y s t k i e  z d a r z e n i a  św i a d o m e , a więc tak samo pojęcia, 
jak i sądy, tak samo spostrzeżenia, jak i przypomnienia itd. ‘Idee’ w tym 
sensie reprezentują przedmioty poza umysłem i to niezależnie od tego, czy 
są to przedmioty jednostkowe, czy ewentualnie - tak jak w platonizmie - 
przedmioty ogólne. W związku z tym pojawiły się dwa zasadnicze 
problemy. Po pierwsze, s p ó r  m i ę d z y  e m p i r y s t a m i  a  
n a t y w i s t a m i : empiryści uznawali, że wszystkie idee albo pochodzą z 
wrażeń zmysłowych, albo są kombinacjami tych wrażeń, natomiast 
natywiści twierdzili, że przynajmniej część idei nie pochodzi z 
doświadczenia zmysłowego, lecz jest wrodzona. Drugi problem dotyczył 
samej r e l a c j i  r e p r e z e n t o w a n i a : jeżeli nasz umysł ma do czynienia 
wyłącznie z ideami, to powstaje pytanie, w jakiej mierze reprezentują one 
świat i czy w ogóle możemy wiedzieć, że reprezentują one jakiś świat różny 
od nich samych. Jako rozwiązanie nasuwał się albo agnostycyzm uznający, 
iż nie możemy mieć żadnej wiedzy, jaki świat jest naprawdę, albo pogląd 
idealistyczny stwierdzający, że nasz obraz świata jest istotnie zależny od 
rodzaju umysłu, którym dysponujemy.  
 

B. GŁÓWNE PODZIAŁY 
 

W potocznym użyciu ‘realistą’ nazywa się osobę, która bliska jest 
sprawom życia codziennego, która interesuje się tym, co konkretne, 
aktualne, tym, co domaga się szybkiego działania itp., natomiast potoczne 
treści terminu ‘idealizm’ to: ‘oddalenie od życia’, ‘hołdowanie ideałom’ - 
uznawanym często za nierealizowalne - czy wręcz ‘bujanie w obłokach’. W 
technicznym słownictwie filozoficznym terminy te otrzymują odmienne 
znaczenia w ten sposób, że można być realistą w filozofii i idealistą w 
życiu, jak również idealistą w filozofii i realistą w sprawach codziennych. 

Podstawowym kryterium dzielącym poglądy w sporze realizm-
idealizm są a s p e k t y  ‘ m e t a f i z y c z n y ’ ( w z g l . o n t o l o g i c z n y )  i  
‘ e p i s t e m o l o g i c z n y ’ . W ten sposób otrzymujemy cztery zasadnicze 
odmiany stanowisk: idealizm metafizyczny i idealizm epistemologiczny z 
jednej strony, z drugiej zaś realizm metafizyczny i realizm 
epistemologiczny. Gdy bez podania dalszych kwalifikacji mówi się 
współcześnie o idealizmie lub realizmie, to ma się zazwyczaj na myśli 
aspekty epistemologiczne tego sporu, lecz, jak wiadomo, wzięcie w filozofii 
pod uwagę jednych aspektów, wymaga jednocześnie uwzględnienia także 
innych, a stąd w praktyce to, co metafizyczne i to, co epistemologiczne, 
łączą się ze sobą. 

I d e a l i z m  m e t a f i z y c z n y  jest stanowiskiem, według którego 
ostateczna rzeczywistość, rzeczywistość znajdująca się niejako u podłoża 
wszystkich zjawisk, posiada charakter duchowy. Idealizm metafizyczny jest 
więc równoznaczny ze spirytualizmem. Przy tak szerokim określeniu 
idealizmu również i ‘duch’ jest szeroko rozumiany: to, co duchowe będzie 
obejmowało nie tylko osobowego ducha indywidualnego, jakim są na 
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przykład dusze (umysły) ludzkie, lecz także, ponadindywidualnego ducha  
nieosobowego, którym może być na przykład ‘atmosfera’ duchowa 
określonych czasów. Jako coś należącego do sfery ducha interpretuje się też  
samodzielnie, to znaczy po platońsku istniejące idee, ale też nieredukowalną 
do materii świadomość. Przez ‘świadomość’ idealiści metafizyczni 
rozumieć mogą albo jakiś rodzaj świadomości ponadindywidualnej, to 
znaczy te treści, które są wspólnie posiadane przez różne świadome 
jednostki, żyjące w tych samym czasach, albo świadomość 
zindywidualizowaną, czyli należącą do konkretnej osoby (jak się niekiedy w 
tym kontekście mówi: świadomość należącą do określonego indywiduum 
psychofizycznego). 

 Gdy idealizm metafizyczny przybiera postać monizmu 
spirytualistycznego, wtedy świat dany w doświadczeniu zmysłowym, jest 
interpretowany jako ‘przejaw’ lub ‘rozwinięcie’ ponadindywidualnego bytu 
duchowego lub jako treść uniwersalnej i ponadindywidualnej świadomości, 
która uszczegóławia się w konkretnych podmiotach. Również i podmioty 
jednostkowe bywają przez spirytualistycznych monistów metafizycznych 
uznawane za treści ponadindywidualnej świadomości. Pluralizm 
spirytualistyczny, którego przykładem jest metafizyka chrześcijańska, 
uznaje, że byt duchowy tworzą skończone indywidua duchowe o 
charakterze osobowym (dusze) oraz nieskończony byt duchowy i osobowy 
Boga. Idealizmem metafizycznym będą też koncepcje neoplatońskie, 
widzące u ‘podstaw’ świata duchowo pojętą ‘prajednię’, indywidualistyczny 
spirytualizm G. Berekelya, pluralistyczna monadologia G.W. Leibniza czy 
tzw. idealizm obiektywny sensie F.W.J. Schellinga czy G.W.F. Hegla. 
Przeciwieństwem idealizmu metafizycznego jest materializm metafizyczny, 
w postaci bądź monistycznej bądź pluralistycznej. 

I d e a l i z m  e p i s t e m o l o g i c z n y  jest stanowiskiem, zgodnie z 
którym byt niezależny od świadomości nie jest poznawalny. Świat 
zewnętrzny, to znaczy świat, który w postawie naturalnej wydaje się nam 
różny od treści naszej świadomości, jest wyłącznie treścią świadomości 
dokonującej spostrzeżeń i aktów myślenia. Inaczej mówiąc, byt rzeczy 
zewnętrznych wobec świadomości jest zawsze bytem dla jakiegoś podmiotu 
i jest uwarunkowany przez istnienie świadomości tego podmiotu, jest 
uwarunkowany przez sposób działania świadomości i przez jej 
prawidłowości: n i e  m o ż e  i s t n i e ć  p r z e d m i o t  b e z  p o d m i o t u . 
W idealizmie epistemologicznym łączą się ze sobą teza o uwarunkowaniu 
świata (wzgl. obrazu świata) przez świadomość z tezą agnostyczną 
(sceptyczną): jeśli bowiem wszystko, co poznajemy, jest wyłącznie treścią 
naszej świadomości, to nie możemy wiedzieć, jaki charakter ma byt 
(rzeczywistość) różna od treści świadomości. Konsekwentny idealista 
epistemologiczny nie może być ani materialistą metafizycznym ani 
spirytualistą (idealistą) metafizycznym. Musi wprawdzie zakładać, że 
istnieją jakieś przyczyny treści świadomości, lecz nie może wiedzieć, czy 
przyczyny te mają charakter czysto materialny czy duchowy. Przynajmniej 
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programowo I. Kant był konsekwentny w swoim idealizmie, gdy twierdził, 
że natura ‘rzeczy samych w sobie’ jest dla nas niedostępna, a stąd jego 
idealizm miał charakter agnostyczny, podczas gdy na przykład G. Berkeley 
z idealizmem epistemologicznym łączył idealizm metafizyczny 
(spirytualizm). Wydawać się to może niekonsekwentne, lecz trzeba 
pamiętać, że przejście od idealizmu epistemologicznego do metafizycznego 
może opierać się na dodatkowych argumentach.      

W obrębie idealizmu epistemologicznego wprowadza się niekiedy 
podział na idealizm subiektywny i idealizm transcendentalny. 
E p i s t e m o l o g i c z n y  i d e a l i z m  s u b i e k t y w n y  -  nazywany też 
idealizmem immanentnym, psychologicznym i antropologicznym lub 
fenomenalizmem - jest stanowiskiem, zgodnie z którym rzeczy fizyczne są 
kompleksami rzeczywistych i możliwych treści spostrzeżeniowych: być dla 
rzeczy fizycznych to ‘być spostrzeganym’ przez jakiś podmiot (esse = 
percipi). Zasadniczym przykładem epistemologicznego idealizmu 
subiektywnego jest stanowisko G. Berkeleya. Idealizm ten określa się jako 
idealizm immanentny, gdyż świat zewnętrzny traktuje on jako zawartość 
strumienia świadomości, który należy do pojedynczego podmiotu. Nazywa 
się go też idealizmem antropologicznym, gdyż świadomość Berkeley 
interpretował jako własność osób ludzkich oraz idealizmem 
psychologicznym, ponieważ świadomość jest tu związana z konkretną 
psychicznością człowieka. Epistemologiczny idealizm subiektywny bywa 
określany również mianem f e n o m e n a l i z m u , szczególnie wtedy, gdy 
jego uzasadnieniem jest analiza percepcji zmysłowej. Ze swoją wersją 
idealizmu epistemologicznego Berkeley łączył idealizm metafizyczny 
(spirytualizm) twierdząc, że autonomicznie istnieją wyłącznie skończone 
dusze ludzkie i nieskończony duch Boga, podczas gdy materia nie posiada 
żadnego autonomicznego istnienia. Czy idealizm epistemologiczny 
uprawniał Berkeleya do tezy spirytualistycznej oraz czy jego idealizm był 
aż tak subiektywistyczny, jak to zostało przedstawione - kwestie to zostaną 
bliżej rozważone poniżej.   

 E p i s t e m o l o g i c z n y  i d e a l i z m  t r a n s c e n d e n t a l n y  
traktuje świat dany w doświadczeniu jako konstrukt pochodny od 
ponadindywidualnej świadomości, nazywanej świadomością 
transcendentalną. Świat zjawiskowy jest przez idealistów 
transcendentalnych uznawany wprawdzie za świat transcendentny w 
stosunku do indywidualnej świadomości, lecz transcendencja ta jest 
wyłącznie transcendencją konstruktu, a nie przedmiotu ujmowanego takim, 
jakim jest on ‘sam w sobie’. Konstrukt, jakim jest świat zjawiskowy, 
interpretowany jest jako identyczny przedmiot, który w swoich 
własnościach jest niezależny od poszczególnych treści należących do 
poszczególnych podmiotów. Przez świadomość transcendentalną ten rodzaj 
idealizmu rozumie zespół apriorycznych form zmysłowości (czas i 
przestrzeń) i apriorycznych prawidłowości, którym muszą podlegać 
wszystkie poszczególne świadomości indywidualne. Świadomość 
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transcendentalna bywała określana jako ‘świadomość w ogóle’ (Bewusstsein 
überhaupt), a jej sposób istnienia traktowano jako logiczno-idealny, a nie 
ontologiczny. Wzorcowym przykładem idealizmu transcendentalnego są 
poglądy epistemologiczne  I. Kanta i przedstawicieli neokantyzmu.             

R e a l i z m  e p i s t e m o l o g i c z n y  głosi, że byt istniejący 
niezależnie od świadomości jest, przynajmniej w pewnej mierze, 
poznawalny. Realista epistemologiczny nie jest zobligowany do poglądu, że 
cała rzeczywistość jest poznawalna, lecz wyłącznie do poglądu, że niektóre 
jej fragmenty są dla nas, ludzi poznawczo dostępne. Wydaje się, że pełna 
dostępność wszystkich ‘regionów’ rzeczywistości dla umysłu ludzkiego 
wymagałaby argumentu teistycznego: tylko wtedy, gdy przyjmiemy, że 
świat został stworzony przez Boga i że jako taki jest w całej swej 
rozciągłości racjonalny i dostępny dla tego rodzaju intelektów jak nasze - 
tylko w takim wypadku można byłoby przyjąć pełny realizm 
epistemologiczny. Zazwyczaj jednak rozumie się realizm epistemologiczny 
w ten sposób, że jest on nie tylko podstawowym przekonaniem życia 
codziennego, lecz także że jest akceptowany w naukach przyrodniczych: 
przyrodnicy wiedzą wprawdzie, że bardzo wiele rzeczy z zakresu ludzkiego 
obrazu świata jest uwarunkowanych konstytucją psychofizyczną człowieka, 
lecz z drugiej strony są też mocno przekonani, że docierają do świata 
niezależnego od tej konstytucji, do świata pozazjawiskowego. Nie znaczy to 
znowu, że realizm epistemologiczny może jedynie dotyczyć świata 
materialnego, można bowiem twierdzić, że w ramach argumentacji 
filozoficznej jesteśmy w stanie podać racje na rzecz stanowiska, iż oprócz 
materii istnieją także różne od niej substancje duchowe. Tak więc realizm 
epistemologiczny nie wyklucza uznania realności tego, co duchowe. 

R e a l i z m  m e t a f i z y c z n y  jest tezą, że istnieją przedmioty 
niezależne od świadomości, że istnieje byt niezależny od świadomości. Przy 
tak ogólnej formule realizmu metafizycznego nie jest rozstrzygnięte, o jaki 
byt niezależny od świadomości może chodzić, czy jest to byt o charakterze 
substancji duchowych (dusze), czy też byt czysto materialny, czy też jedno i 
drugie. Tak więc realizm metafizyczny może łączyć się zarówno ze 
spirytualizmem jak i z materializmem, z monizmem i z pluralizmem. Może 
się też łączyć się z agnostycyzmem co do ostatecznej natury rzeczywistości, 
to znaczy realista metafizyczny może twierdzić, że wprawdzie musi istnieć 
jakiś byt niezależny od świadomości, a więc byt, który jest przyczyną jej 
istnienia i jej treści, lecz jednocześnie uznawać, że nie jesteśmy w stanie w 
wyniku racjonalnych dociekań rozstrzygnąć, czy to, co jest niezależne od 
świadomości, ma charakter duchowy, czy materialny, czy takich bytów jest 
wiele, czy też raczej istnieje tylko jeden taki byt itp. Widać więc, że 
podziały na realizm i idealizm epistemologiczny oraz realizm i idealizm 
metafizyczny mają taką niewygodną konsekwencję, że idealizm 
metafizyczny staje się odmianą realizmu metafizycznego, gdyż jest tezą na 
temat natury tego, co jest istnieje niezależnie od umysłu (świadomości). 
Precyzyjnie patrząc, trzeba zatem przyjąć, że mogą istnieć tylko dwa 
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opozycyjne stanowiska, to znaczy realizm epistemologiczny i idealizm 
epistemologiczny, natomiast stanowiskiem przeciwstawnym do realizmu 
metafizycznego musiałby być nihilizm metafizyczny stwierdzający, że 
doznawane  przez nas stany świadome nie mają w ogóle żadnych przyczyn.  

Realizm metafizyczny może być reprezentowany albo jako bardzo 
ogólna hipoteza stwierdzająca, że muszą istnieć jakieś 
pozaświadomościowe przyczyny posiadanych przez nas treści świadomości, 
albo na rzecz tego realizmu argumentuje się z punktu widzenia realizmu 
epistemologicznego, wtedy zaś istnienie bytu niezależnego od świadomości 
nie jest tylko hipotezą dotyczącą pozaświadomościowych przyczyn treści 
świadomości, lecz argumentem na rzecz realizmu metafizycznego jest to, że 
faktycznie w aktach poznania kontaktujemy się z rzeczywistością niezależną 
od treści świadomości. 

Dwie powyżej przedstawione odmiany idealizmu 
epistemologicznego, to znaczy  idealizm subiektywny i idealizm 
transcendentalny, nie posiadają swoich odpowiedników w rodzajach 
realizmu. Nie ma sensu mówienie o epistemologicznym realizmie 
subiektywnym, gdyż realizm epistemologiczny jest z założenia 
stanowiskiem obiektywistycznym, nawet jeśli uwzględni się przedstawione 
wyżej ograniczanie, że realista nie musi reprezentować stanowiska o 
całkowitej poznawalności wszystkich ‘regionów’ rzeczywistości. Czasami 
pojawia się jednak termin ‘realizm transcendentalny’ w sensie opozycji do 
Kantowskiego idealizmu transcendentalnego. R e a l i z m  
t r a n s c e n d e n t a l n y  jest wtedy rozumiany jako fragment realizmu 
epistemologicznego, fragment dotyczący wiedzy na temat natury czasu, 
przestrzeni i kategorii: w opozycji do idealizmu transcendentalnego Kanta 
realistą transcendentalnym jest ten, kto twierdzi, że przestrzeń, czas i 
kategorie nie są czymś subiektywnym, to znaczy należącym wyłącznie do 
ludzkiego sposobu reagowania na bodźce, lecz że przestrzeń, czas i 
kategorie są formami istnienia rzeczywistości niezależnej od umysłu 
ludzkiego.    

 Również w obrębie Kantowskiej problematyki i słownictwa z nią 
związanego funkcjonuje termin ‘r e a l i z m  e m p i r y c z n y ’. Gdy 
zaakceptujemy podział Kanta na to, co transcendentalne oraz to, co 
empiryczne (zjawiskowe), to realizm empiryczny i idealizm 
transcendentalny mogą ze sobą współwystępować: gdy pozostajemy na 
poziomie bezpośredniego doświadczenia, ale również wtedy gdy 
uprawiamy nauki, to obracamy się w sferze tego, co empiryczne i sferę 
zjawisk uznajemy za istniejącą niezależnie od świadomości, jesteśmy więc 
realistami empirycznymi, co jednak nie wyklucza, że w wyniku analiz 
filozoficznych możemy zająć stanowisko idealizmu transcendentalnego. 
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C. ODMIANY REALIZMU i ANTYREALIZMU 
 

Wzięty osobno termin ‘realizm’ (łac. res = rzecz) nie desygnuje 
żadnego określonego stanowiska filozoficznego i tylko stwierdza ogólnie, 
że coś jest niezależne od myślenia, od świadomości, że to coś istnieje 
autonomicznie, że istnieje ‘samo w sobie’. 

R e a l i z m  n a t u r a l n y , nazywany też realizmem naiwnym lub 
zdroworozsądkowym, nie jest jeszcze żadnym stanowiskiem filozoficznym, 
lecz składnikiem przedfilozoficznej postawy wobec świata i polega na 
przeświadczeniu, że świat istnieje niezależnie od przebiegów naszej, 
ludzkiej świadomości oraz że jest taki, jaki się nam pojawia. Ani fakt, że już 
na poziomie przedfilozoficznym zauważane jest istnienie iluzji i 
halucynacji, ani też wpływ, jaki na potoczne przekonania wywiera obraz 
świata pochodzący z nauk przyrodniczych, nie są w stanie zmienić 
podstawowej tezy realizmu naturalnego. A więc na przykład, żyjąc na co 
dzień w świecie nie tylko uznajemy, że świat istnieje niezależnie od naszej 
świadomości, lecz także, że barwy i inne tak zwane ‘jakości drugorzędne’ 
istnieją tak, jak są spostrzegane (istnieją niezależnie od spostrzeżeń do nich 
skierowanych) - i wszystkie te przekonania żywimy nadal, mimo że wiemy, 
iż obraz świata, jaki sugeruje przyrodoznawstwo, jest całkiem odmienny. 

Składnikami realizmu naturalnego jest także wiele innych 
przekonań, jak mówimy, przekonań zdroworozsądkowych: jesteśmy na 
przykład przekonani, że poza nami istnieją także inni ludzie jako świadome 
i  samodzielne ośrodki aktywności, że przestrzeń jest czymś obiektywnym, 
że istnieją przedmioty trwające w czasie, które wchodzą we wzajemne 
związki przyczynowe itp. Bardzo trudno jest jednak sformułować 
systematyczny katalog przekonań tworzących łącznie treść realizmu 
naturalnego, jak również zawartość tego, co jest uznawane za realnie 
istniejące, zmienia się zależnie od kultury, jest zależna od czasu 
historycznego, wpływ wywiera tu także naukowy obraz świata. Wpływ ten 
dokonuje się w ten paradoksalny sposób, że z jednej strony uznajemy 
istnienie atomów i elektronów itd., z drugiej zaś działając w świecie nie 
powiedzielibyśmy, że przedmioty nas otaczające nie są niczym więcej niż 
zbiorami wirujących cząstek elementarnych.  Realizm naturalny, co jeszcze 
raz trzeba podkreślić, nie wypływa z jakiegokolwiek argumentu, lecz jest 
spontaniczną, przedfilozoficzną  postawą wobec świata. Realizm ten nie 
musi być jednak z tego powodu preferowany, że jest czymś spontanicznym i 
naturalnym, część składających się nań sądów zostaje bowiem 
zakwestionowana już przez to, czego o świecie dowiadujemy się z nauk. 

Po stronie filozoficznej odpowiednikiem realizmu naturalnego jest 
r e a l i z m  f i l o z o f i c z n o - d o g m a t y c z n y , który bez żadnych 
argumentów akceptuje zawartość treściową realizmu naturalnego. Dzieje się 
tak w tych wypadkach, gdy filozofowie uznają, że żadna argumentacja na 
rzecz realizmu nigdy nie będzie do końca przekonywająca, jak również 
wtedy, gdy wyobrażają sobie, iż może się okazać, że wszelkie próby 
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dowodzenia realizmu muszą skończyć się jakąś z form idealizmu lub 
agnostycyzmu. Dodatkową trudnością argumentacji filozoficznej na rzecz 
realizmu naturalnego jest i to, o czym wspominałem wyżej, że bardzo 
trudno jest podać katalog przekonań, które łącznie tworzą jego zwartość 
treściową. 

R e a l i z m  k r y t y c z n y  jest zbiorczą nazwą dla tych stanowisk, 
które wprawdzie uwzględniają problemy sformułowane przez Kantowską 
krytykę rozumu, lecz odżegnują się od wyciągania z niej aż tak 
restryktywnych i idealistycznych konsekwencji, albo konsekwencje te  
akceptują tylko w ograniczonym zakresie. W praktyce filozoficznego 
myślenia oznacza to, że o realizmie krytycznym mówi się w tych 
wypadkach, gdzie w wyniku wzięcia pod uwagę zjawiskowości tego, co 
dane, oraz w efekcie różnego rodzaju analiz epistemologicznych dąży się do 
znalezienia jakiejś formy dostępu do tego, co istnieje ‘samo w sobie’, do 
bytu, a więc gdy celem filozofowania jest jakiś rodzaj syntezy epistemologii 
i ontologii (metafizyki). 

Realiści krytyczni uznają więc na przykład, że w wypadku 
spostrzegania i naocznego przedstawiania nie może być wprawdzie mowy o 
kontaktowaniu się z rzeczywistością niezależną od świadomości, z drugiej 
jednak strony twierdzą, że nienaoczne myślenie, np. myślenie naukowe, jest 
w stanie przyporządkować danym zmysłowym pewne cechy i relacje, które 
należą do rzeczywistości ‘samej w sobie’. Hasłem realizmu krytycznego 
mogłoby być więc sformułowanie pochodzące od  J. F. Herbarta (1776-
1841): „I l e  p o z o r u ,  t y l e  t e ż  w s k a z a ń  n a  b y t ” (Wieviel Schein, 
soviel Hindeutungen aufs Sein).9 Mogą zatem istnieć różne postacie 
realizmu krytycznego, różnicujące się według tego, co będzie uznawane za 
istniejące zależnie od umysłu, a co za istniejące niezależnie. Pewną odmianą 
realizmu krytycznego będzie na przykład stanowisko uznające istnienie 
niezależnych od umysłu ludzkiego jakości pierwszorzędnych (kształt 
przestrzenny, ruch itd.), podczas gdy za istniejące zależnie od umysłu 
zostaną potraktowane jakości drugorzędne (barwy, dźwięki, zapachy itd.). 

Często współcześnie dyskutowana opozycja pomiędzy realizmem 
bezpośrednim a realizmem pośrednim (reprezentacjonizmem)  mieści się w 
ramach realizmu krytycznego i jest ograniczona do problematyki 
przedmiotu percepcji zmysłowej. Obu rodzajom realizmu w tej dziedzinie 
przeciwstawiane jest stanowisko fenomenalizmu. R e a l i z m  
b e z p o ś r e d n i  stwierdza, że w spostrzeganiu zmysłowym istnienie i 
uposażenie przedmiotów fizycznych jest dane bez żadnych pośredników, 
natomiast r e a l i z m  p o ś r e d n i  (reprezentacjonizm) uznaje, że rolę 
pośredniczącą spełniają tu - różnie interpretowane -  tzw. dane zmysłowe.  
Mimo że dyskusja na ten temat dotyczy przedmiotu spostrzegania 
zmysłowego, to jednak jej wyniki, bądź o ogólnym charakterze 
                                                 
9 Por. M. Grünewald, Realismus, w: J. Ritter (red.), Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, Basel: Schwabe & Co Verlag 1992, t.8, kol. 156-162. 
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realistycznym, bądź fenomenalistycznym, są często ekstrapolowane do 
postaci całościowego stanowiska realistycznego lub idealistycznego (w 
sensie epistemologicznego idealizmu subiektywnego) 

R e a l i z m  t r a n s c e n d e n t a l n y  jest, jak to było wspomniane 
wyżej, stanowiskiem opozycyjnym w stosunku do epistemologicznego 
idealizmu transcendentalnego i jako realizm wypływający z argumentacji 
filozoficznej musi być uznany za rodzaj realizmu krytycznego. Jeżeli jako 
modelowy przykład idealizmu transcendentalnego potraktujemy idealizm 
Kanta, to realizm transcendentalny będzie przeciwstawiał się Kantowskim 
argumentom na rzecz istnienia apriorycznych i subiektywnych warunków 
możliwości poznania, które niejako ‘tamują’ dostęp epistemiczny do ‘rzeczy 
samych w sobie’. Realizm tego rodzaju będzie uznawał, że podstawowe 
składniki, jak się to dzisiaj niekiedy mówi, ludzkiego ‘schematu 
konceptualnego’ należą nie tylko do uposażenia podmiotu, lecz że również 
konstytuują naturę świata ‘samego w sobie’. Epistemologiczny realizm 
transcendentalny będzie zatem uznawał, że tzw. formy zmysłowości, o 
których mówił Kant, a więc przestrzeń i czas, nie są tylko podmiotowymi 
sposobami ujmowania pobudzeń zmysłowych, lecz że ‘świat sam w sobie’ 
jest tworem przestrzennym i czasowym i - podobnie - realista 
transcendentalny będzie twierdził, że takie kategorie jak substancjalność czy 
przyczynowość, potraktowane przez Kanta jako subiektywne i aprioryczne 
warunki możliwości wszelkiego poznania, są nie tylko warunkami 
poznania, lecz także należą do uposażenia świata: przedmioty w świecie są 
trwającymi w czasie substancjami, które podlegają wzajemnym 
oddziaływaniom przyczynowym. Trzeba podkreślić, że realizm 
transcendentalny nie ma znaczenia wyłącznie polemicznego wobec 
stanowiska Kanta (czy stanowiska typu Kanta), wydaje się bowiem, że 
każda dostatecznie rozległa dyskusja dotycząca realizmu i idealizmu musi 
wziąć pod uwagę pytania o realność przestrzeni i czasu, jak również pytania 
odnoszące się kwestii realności podstawowych kategorii, za pomocą których 
myślimy o świecie.  

Poza powyższymi, zasadniczymi odmianami realizmu określenie 
‘realizm’ bywa używane w bardziej partykularnych znaczeniach, przy czym 
stanowiska przeciwne do tych ‘dziedzinowych realizmów’ albo są określane 
osobnymi nazwami, albo jako przeciwieństwem dla nich jest każdorazowo 
odpowiednia postać antyrealizmu. Problematyka współczesnego 
antyrealizmu zostanie szerzej omówiona w dalszych częściach tego tekstu.  

 R e a l i z m  n a u k o w y  jest stanowiskiem, według którego tzw. 
przedmioty teoretyczne, których istnienie uznają nauki przyrodnicze, np. 
elektrony, geny itp., a więc przedmioty nie dające się bezpośrednio 
obserwować, istnieją realnie, to znaczy istnieją niezależnie od aktywności 
naszego umysłu. Zasadniczo rzecz biorąc, przeciwieństwem realizmu 
naukowego nie jest któraś z poprzednio wymienionych form idealizmu, lecz 
stanowisko nazywane antyrealizmem naukowym, to znaczy pogląd, że 
bezpośrednio nie dające się obserwować byty teoretyczne są tylko 
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użytecznymi fikcjami (logicznymi konstrukcjami) wprowadzanymi po to, 
aby wyjaśniać i przewidywać to, co da się bezpośrednio obserwować. W 
wersji fenomenalistycznej tego rodzaju antyrealizm (instrumentalizm) 
będzie twierdził, że zdania opisujące przedmioty teoretyczne dadzą się 
zredukować do zdań opisujących to, co da się obserwować bezpośrednio, a  
więc do zdań nie zawierających odniesień do przedmiotów teoretycznych. 

R e a l i z m  p o j ę c i o w y  jest stanowiskiem, według którego treści 
zawarte w pojęciach ogólnych posiadają realność, to znaczy treści te nie 
istnieją wyłącznie w umyśle, lecz istnieją także obiektywnie. W wypadku 
skrajnego realizmu pojęciowego (ante res) (Platon i platonicy) to, co 
ogólne, istnieje niezależnie od ludzkiego myślenia i niezależnie od rzeczy 
jednostkowych. Ogół istnieje na przykład jako idea sama w sobie lub jako 
idea w umyśle Boga. Umiarkowany realizm pojęciowy (in rebus) 
(Arystoteles i arystotelicy) stwierdza, że uniwersalia istnieją w rzeczach w 
ten sposób, że stanowią klasy rzeczy podobnych do siebie pod pewnym 
względem. Przeciwieństwem realizmu pojęciowego w obu postaciach jest 
n o m i n a l i z m  (W. Ockham i nominaliści), czyli pogląd, że uniwersalia w 
ogóle nie istnieją, a istnieją wyłącznie przedmioty i nazwy jednostkowe. 

R e a l i z m  p s y c h o l o g i c z n y  jest stanowiskiem stwierdzającym, 
że stany i procesy psychiczne, tak jak są one dane w doświadczeniu 
wewnętrznym (w introspekcji), są realne, a to znaczy, że stany te posiadają 
rzeczywiste ‘moce’ przyczynowe. Gdy na przykład postanawiam napisać 
następny fragment tego tekstu lub gdy decyduję się pójść na spacer, to 
według realisty psychologicznego właśnie te decyzje, tak jak są one dane w 
doświadczeniu wewnętrznym, są rzeczywistymi przyczynami mojego 
pisania lub mojego wyjścia z domu na spacer. Opozycyjnym stanowiskiem 
do realizmu w tym znaczeniu jest e p i f e n o m e n a l i z m  (antyrealizm 
psychologiczny), wzgl. materializm, zgodnie z którym stany psychiczne nie 
posiadają rzeczywistych mocy przyczynowych, a w moc sprawczą 
wyposażony jest jedynie mózg, a zatem gdy podejmuję decyzję, aby pisać 
dalej lub gdy decyduję się wyjść na spacer, to przyczynami mojego 
zachowania są określone zdarzenia neuronalne w moim mózgu, natomiast 
moje decyzje, jako zdarzenia mentalne, tylko towarzyszą zdarzeniom 
mózgowym. 

R e a l i z m  a k s j o l o g i c z n y  jest poglądem, że takie predykaty 
jak ‘dobry’ lub ‘zły’ opisują własności, które rzeczywiście przysługują 
przedmiotom. W  wypadku dobra i zła moralnego tymi przedmiotami 
według realisty aksjologicznego są określone czyny lub intencje do 
dokonania tych czynów. Przeciwieństwem realizmu aksjologicznego są  
stanowiska nazywane e m o t y w i z m e m  lub projektywizmem, a ich 
antyrealizm polega na supozycji, że czynom lub intencjom do dokonania 
czynów nie przysługują rzeczywiste własności opisywane za pomocą 
predykatów ‘dobry’ i ‘zły’, lecz przypisywanie tego rodzaju własności jest 
wynikiem, po pierwsze, naszych reakcji emocjonalnych na pewne rodzaje 
zdarzeń, np. reakcji oburzenia lub aprobaty, oraz, po drugie, wynikiem 
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‘wprojektowania’ tych reakcji w czyny i w intencje. Zgodnie więc z 
emotywizmem i projektywizmem, gdy używamy predykatu ‘dobry’ 
(moralnie), jako predykatu mającego opisywać własność czyjegoś czynu 
pomocy choremu, to nie wyrażamy żadnej realnej własności tego czynu, 
lecz tylko naszą reakcję emocjonalną aprobaty dla tego rodzaju działań. 

Stanowiska realizmu naukowego, pojęciowego, psychologicznego 
oraz aksjologicznego są przykładami zastosowania terminu ‘realizm’ w 
odniesieniu do szczegółowych problemów filozoficznych. Realizm w 
określonej dziedzinie przedmiotowej oznacza uznanie, iż przedmioty i 
własności należące do tej dziedziny istnieją autonomicznie w stosunku do 
natury i działania umysłu ludzkiego, że przedmioty te nie są przez nasz 
umysł konstytuowane, lecz że są one odkrywane.  
 

D. RELACJE DO INNYCH STANOWISK 
 

Sporu pomiędzy  realizmem epistemologicznym i idealizmem 
epistemologicznym, tak jak się on ukształtował w filozofii nowożytnej, nie 
należy utożsamiać z problemem powszechnego sceptycyzmu. 
S c e p t y c y z m  p o w s z e c h n y  jest stanowiskiem stwierdzającym 
nierozstrzygalność wszystkich problemów, a mówiąc inaczej, sceptyk jest 
kimś, kto reprezentuje tezę, że my, ludzie nie dysponujemy wiedzą na 
jakikolwiek temat. Przy takim rozumieniu sceptycyzmu idealizm nie jest, 
jak się czasami błędnie to interpretuje, sceptycyzmem, bo jeżeli wszystkie 
problemy są nierozstrzygalne, to również za nierozstrzygalną należy uznać 
kwestię charakteru relacji pomiędzy świadomością a światem, to znaczy za 
nierozstrzygalną bądź na korzyść realizmu, bądź idealizmu. Z tego, że w coś 
można wątpić, to znaczy wątpić w możliwość rozstrzygnięcia, czy to coś 
istnieje lub też rozstrzygnięcia, jakie to coś ma własności, nie wynika, czy 
jest ono zależne, czy niezależne od umysłu ludzkiego. 

 Mówi się jednak, co było już wyżej sygnalizowane, że w ą t p i e n i e  
m e t o d y c z n e , przeprowadzone przez Kartezjusza i uznanie przez niego 
sfery danych świadomości za sferę wyodrębnioną z możliwości wątpienia 
doprowadziły do powstania nowożytnych systemów idealistycznych. Gdy 
jednak pominiemy wiele szczegółów interpretacyjnych, to trzeba stwierdzić, 
że z tego, iż pewna sfera, w tym wypadku sfera danych świadomości, 
zostanie uznana za sferę niepowątpiewalną, nie wynika, że od tej sfery 
zależy obraz świata, jakim dysponują istoty ludzkie. Nawet jeśli 
rozumowania Kartezjusza stanowiły inspirację dla systemów 
idealistycznych, to ani z Kartezjańskiego sceptycyzmu metodycznego - 
który nie był stanowiskiem filozoficznym, lecz metodą poszukiwania 
pewności - nie wynika idealizm, ani z tego, że sfera świadomości jawi się 
jako sfera niepowątpiewalna, nie wynika, że od tej sfery zależne jest 
istnienie lub uposażenie jakiejś dziedziny przedmiotowej. 

Sceptycyzm jest współcześnie najczęściej analizowany w świetle 
tzw. h i p o t e z  s c e p t y c z n y c h . W filozofii Kartezjusza znajdujemy taką 
hipotezę, gdy bierze on pod uwagę możliwość, że mogłoby być tak, iż całe 
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nasze doświadczenie świata jest wyłącznie złudzeniem wywoływanym 
przez złego i potężnego demona. Uwspółcześnioną wersją Kartezjańskiego 
demona, jest hipoteza, że być może jesteśmy mózgami w jakimś 
laboratorium, w którym (złośliwi) naukowcy symulują nam takie 
doświadczenia świata, jakie faktycznie mamy. Kartezjusz również brał pod 
uwagę hipotezę, że być może całe nasze doświadczenie jest ‘wielkim snem’ 
i że sceptyk jest kimś, kto żąda od nas wykluczenia takiej hipotezy, jeśli 
chcemy twierdzić, że wiemy coś na temat świata. Gdy sceptyka będziemy 
widzieli jako kogoś, kto wysuwa tego rodzaju hipotezy, to trzeba zauważyć, 
że sceptyk w tym sensie również nie jest idealistą - tak jak idealistą 
epistemologicznym i agnostykiem był Kant, a idealistą epistemologicznym i 
metafizycznym spirytualistą był Husserl. Zależność obrazu świata, którą 
hipotetycznie projektuje sceptyk, nie jest zależnością tego obrazu od 
naszego, ludzkiego umysłu, czy nawet zależnością od ponadindywidualnej 
świadomości transcendentalnej, lecz zależnością od nieznanego nam 
czynnika, którego tylko barwną ilustracją jest demon lub laboratorium. To 
właśnie ten czynnik powoduje, że obraz świata, jakim dysponujemy, nie jest 
obrazem, choćby w zasadniczych rysach, prawdziwym.      

Nieco inaczej przedstawia się kwestia relacji pomiędzy 
zagadnieniem realizmu i idealizmu a agnostycyzmem. A g n o s t y c y z m  
p o w s z e c h n y  można rozumieć, podobnie jak sceptycyzm, jako tezę, że 
wszystkie problemy są nierozstrzygalne i przy takiej interpretacji wszystkie 
powyższe uwagi na temat relacji pomiędzy problemem realizmu i idealizmu 
a problemem sceptycyzmu odnoszą się również do agnostycyzmu. Z drugiej 
jednak strony, z idealizmu wynika agnostycyzm partykularny, jak również 
realista może być agnostykiem w sensie agnostycyzmu partykularnego. 

Gdy, jak wypadku idealizmu epistemologicznego Kanta, 
stwierdzamy, że nasz obraz świata jest istotnie zależny od sposobu 
funkcjonowania naszego umysłu, to musimy uznać, że nie dysponujemy 
wiedzą, jaki jest świat naprawdę, to znaczy, jaki jest świat niezależnie od 
‘schematu pojęciowego’, który nasz umysł stosuje do różnego rodzaju 
danych. Kant był idealistą (epistemologicznym), mimo tego jednak bardzo 
wiele rzeczy musiał traktować jako poznawalnych, a mianowicie 
poznawalna była według niego sfera zjawisk, jak również struktura i sposób 
funkcjonowania ludzkiego umysłu. Szczególnie ta ostatnia teza była 
niezbędna, gdyż inaczej nie miałby żadnych podstaw, aby twierdzić, że ze 
względu na obecność apriorycznych i subiektywnych kategorii świat ‘sam w 
sobie’ jest niepoznawalny. Jednocześnie jednak idealizm Kanta był 
(partykularnym) agnostycyzmem, to znaczy głosił teoretyczną 
nierozstrzygalność zdań odnoszących się do sfery pozazjawiskowej. 
Realista (krytyczny) uznaje, że - przynajmniej częściowo - poznajemy świat 
takim, jakim jest on ‘sam w sobie’, lecz tego rodzaju realizm nie musi być 
równoznaczny z tezą swoistego panlogizmu, to znaczy z twierdzeniem, że 
wszystkie sfery bytu, niejako ‘na wskroś’, są poznawalne przez umysł 
ludzki i że wszystkie, dające się poprawnie sformułować problemy muszą 
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być poznawczo dostępne dla umysłu ludzkiego. Również i stanowisko 
realistyczne może się  więc łączyć się z agnostycyzmem partykularnym. 

Bardziej skomplikowana jest relacja pomiędzy stanowiskami 
realizmu lub idealizmu a możliwością teoretyczną nazywaną solipsyzmem. 
B. Russell (1872-1970) twierdził, że solipsyzm jest poglądem, który trudno 
jest odrzucić, lecz jeszcze trudniej jest weń uwierzyć.10 

S o l i p s y z m  m e t a f i z y c z n y  jest tezą, że istnieje tylko jedno 
‘ja’, a mianowicie ‘ja’ aktualnie filozofujące. Wyrażenie „’ja’ aktualnie 
filozofujące” bierze się stąd, że gdy ktoś przeprowadza radykalny 
(Kartezjański) dyskurs dotyczący wartości wiedzy, to jego tymczasowym 
wynikiem musi być twierdzenie, że pewność jest możliwa tylko w stosunku 
do istnienia jednego ‘ja’, to znaczy w stosunku do ‘ja’, które właśnie 
dokonuje tego dyskursu, wszystkie zaś przekonania dotyczące istnienia 
innych podmiotów muszą zostać opatrzone tymczasową klauzulą 
niepewności. Solipsyzm tego rodzaju - analogicznie do sceptycyzmu 
metodycznego - bywa etykietowany jako so l i p s y z m  m e t o d y c z n y . 
Solipsyzm metodyczny może się przerodzić w postać tezy metafizycznej, że 
istnieje tylko jedno ‘ja’, którym jest ‘ja’ aktualnie filozofujące, lecz z 
samego tylko faktu, że istnienie innych  podmiotów jest mniej pewne niż 
istnienie własnego ‘ja’, nie wynika, że inne podmioty nie istnieją. Stąd 
solipsyzm metafizyczny należy uznać raczej za eksces argumentacji 
filozoficznej, niż za stanowisko posiadające rzeczywiste uzasadnienie. 

Inaczej ma się rzecz z solipsyzmem epistemologicznym: 
s o l i p s y z m  e p i s t e m o l o g i c z n y  polega na twierdzeniu, że jedynym 
‘ja’, którego istnienie jest pewne, jest istnienie ‘ja’ aktualnie filozofującego, 
istnienie innych podmiotów jest zaś tylko prawdopodobne. To ‘tylko 
prawdopodobieństwo’ istnienia innych podmiotów wynika stąd, że 
przekonania dotyczące ich istnienia są zapośredniczone przez takie objawy 
cielesne jak miny, gesty, mowa itd., a wszystkie te zapośredniczenia 
dopuszczają możliwość błędu, pomyłki w poszczególnych wypadkach, a 
uogólnieniem tych partykularnych możliwości jest solipsyzm 
epistemologiczny.  

Jak było widać z powyżej przedstawionych rozważań na temat 
relacji pomiędzy realizmem a idealizmem z jednej strony, a sceptycyzmem 
z drugiej z tego, że istnieją powody, aby w coś wątpić, nie wynika, że to, 
coś nie istnieje lub też że jest ono zależne w swoim istnieniu i uposażeniu 
od umysłu. Podobnie wygląda relacja pomiędzy sceptycyzmem a 
solipsyzmem: z tego, że istnieją powody, aby wątpić w istnienie innych 
podmiotów, nie wynika, że istnieje tylko jedno ‘ja’, a mianowicie ‘ja’ 
aktualnie dokonujące dyskursu filozoficznego. Sceptycyzm na pewno nie 
pociąga za sobą metafizycznego solipsyzmu. 

Pod adresem stanowisk idealistycznych wysuwany jest zazwyczaj 
zarzut - i zarzut ten jest traktowany argument przeciwko idealizmowi - że 

                                                 
10  Por. B. Russell, Human Knowledge: Its Scope  and Limits, London 1948, s. 191-198. 
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idealizm musi łączyć się z solipsyzmem, jeśli nie z solipsyzmem 
metafizycznym, to przynajmniej z solipsyzmem epistemologicznym. Jeżeli - 
jak głosił Berkeley - ‘istnieć’ dla ciał fizycznych równa się ‘być 
spostrzeganym przez jakiś podmiot’ i jeżeli istnienie innych podmiotów jest 
dane poprzez zapośredniczenie, jakie stanowią ich ciała, to ‘istnieć’ dla 
innych podmiotów oznacza również ‘być spostrzeganym’, a dokładniej 
rzecz biorąc: ‘być spostrzeganym przeze mnie’.  Inne umysły istniałyby o 
tyle, o ile byłyby spostrzegane przez aktualnie filozofujące ‘ja’. Berkeley 
sądził jednak, że jego idealistyczna (fenomenalistyczna) argumentacja 
dotycząca sposobu istnienia ciał nie pociąga za sobą solipsystycznego 
wniosku w stosunku do istnienia innych podmiotów. 

 
o istnieniu innych duchów nie możemy nic wiedzieć inaczej, niż tylko dzięki 
ich działaniom lub ideom, jakie w nas wzbudzają. Postrzegam różne ruchy, 
zmiany i kombinacje idei, które powiadamiają mnie o istnieniu pewnych 
odrębnych istot zdolnych do działania, które są podobne do mnie, towarzyszą 
moim ideom i biorą udział w ich wytwarzaniu. Dlatego moja wiedza o 
innych duchach nie jest bezpośrednia, jak wiedza o moich ideach, lecz zależy 
od pośrednictwa idei, które odnoszę, jako skutki lub towarzyszące znaki, do 
różnych ode mnie istot zdolnych do działania, czyli duchów.11  

 
 W ramach transcendentalnego idealizmu Kanta nie pojawiała się 

problematyka wiedzy na temat innych podmiotów, prawdopodobnie 
dlatego, że dla  Kanta podmiot transcendentalny miał  charakter 
subiektywno-obiektywny, to znaczy był zbiorem koniecznych warunków 
epistemicznych, którym muszą podporządkować się wszystkie podmioty 
empiryczne, aby mogły dysponować poznaniem przedmiotowym. Bardzo 
wiele analiz problemowi wiedzy na temat innych podmiotów poświęcił E. 
Husserl. Według niego relacja pomiędzy umysłem a światem polega na tym, 
że umysł ‘konstytuuje’ różne dziedziny świata, a ta ‘konstytucja’ odnosi się 
również do ciał, poprzez które dane nam jest istnienie innych ‘ja’. Husserl 
starał się jednak wykazać, że jego konstytutywno-transcendentalny idealizm 
nie implikuje solipsyzmu.12 

Jednak i realizm nie wyklucza możliwości stanowiska 
solipsystycznego. Jeżeli realizm zinterpretujemy nawet tak mocno, że 
będzie on oznaczał tezę, iż świat jest wyłącznie odzwierciedlany przez nas 
nasz umysł, to i tak przekonania na temat istnienia innych podmiotów nie 
otrzymują automatycznie waloru pewności. Weźmy pod uwagę 
s o l i p s y z m  a k t u a l n e j  t e r a ź n i e j s z o ś c i , który możliwy jest nawet 
przy założeniu realizmu: aby wyjść poza to, co aktualnie przeżywam, 
potrzebne są reguły wnioskowania, jednak uzasadnienie tych reguł może 
być wyłącznie uzasadnieniem empirycznym, gdyż ograniczając się do 

                                                 
11 G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński/J. Sosnowska, 
Warszawa: PWN 1956, s. 141-142. 
12 Por. S. Judycki, Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą 
poglądów Edmunda Husserla, Lublin: TN KUL 1990. 
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chwilowych danych mogę dokonywać uogólnień wyłącznie 
prawdopodobnych, a stąd przekonanie, że poza moją aktualną 
teraźniejszością istnieją inne podmioty, musi zostać uznane za przekonanie 
wyłącznie prawdopodobne. Na gruncie realistycznym możliwy jest też 
s o l i p s y z m  k o n c e p t u a l n y  głoszący, że nie można pojąć innych 
umysłów inaczej niż w oparciu o model, jaki stanowi własny umysł (z tego 
jednak nie wynika, że istnienie innych umysłów niż mój własny jest w ogóle 
niepojmowalne). Stąd należy wnioskować, że zagadnienie uzasadniania 
przekonań na temat istnienia i zawartości treściowej innych umysłów jest 
problemem do rozstrzygnięcia zarówno dla stanowisk realistycznych jak i 
idealistycznych.  

Zależność (obrazu) świata od umysłu, która jest przedmiotem sporu 
między realistami i idealistami, była zawsze rozumiana jako zależność od 
umysłu skończonego. W stanowiskach teistycznych świat jest uznawany za 
zależny od umysłu nieskończonego, którym jest u m y s ł  B o g a . Jest to 
szczególnie widoczne, gdy twierdzi się, że świat nie tylko powstał z nicości 
w wyniku aktu stwórczego (creatio ex nihilo), lecz także że jest on ciągle 
przez Boga podtrzymywany w istnieniu (creatio continua). W obu 
wypadkach mamy do czynienia z zależnością świata od nieskończonego 
umysłu Boga, od idei w nim się znajdujących, od Jego decyzji, od Jego 
działań. W nowożytnym problemie realizmu i idealizmu zawsze jednak 
chodziło tylko o zależność (obrazu) świata od umysłu skończonego, a stąd 
też wchodziły w grę dwie możliwości interpretacyjne: albo miała to być 
zależność od umysłu ludzkiego, albo od jakiegokolwiek umysłu 
skończonego, a więc niekoniecznie ludzkiego. Ta pierwsza możliwość 
ilustrowana jest przez tę warstwę idealizmu antropologicznego Berkeleya, 
która dotyczy ludzkiego sposobu poznawania świata: istnienie świata 
przedmiotów fizycznych jest zależne od aktów percepcji, których dokonują 
podmioty ludzkie. Druga możliwość dotyczy pewnych interpretacji tekstów 
Kanta, na podstawie których sformułowano koncepcję, że aprioryczne i 
subiektywne warunki poznania -  przestrzeń, czas i kategorie - muszą być 
realizowane nie tylko przez umysł ludzki, lecz także przez każdy skończony 
umysł, aby mógł poznawać jakiekolwiek przedmioty. 

  Należy w tym kontekście podkreślić, że nowożytny spór  realizm -
idealizm jest niezależny od metafizycznej (ontologicznej) opozycji 
a b s o l u t n y  -  k o n t y n g e n t n y . Gdy pominiemy metafizyczne aspekty 
opozycji realizm - idealizm, to dla idealizmu epistemologicznego, który 
uznaje pewną istotną rolę takiej a nie innej struktury umysłu ludzkiego w 
kształtowaniu obrazu świata, umysł ten jest czymś niekoniecznym, a więc 
czymś, dla czego można poszukiwać wyjaśnienia. Idealizm 
epistemologiczny ani nie zastępuje, ani nie wyklucza teizmu. Widać to nie 
tylko na przykładzie idealizmu Kanta, który nigdzie nawet nie sugerował, że 
świadomość transcendentalna jest absolutna w tym znaczeniu, że ma 
podstawę bytową wyłącznie w sobie, ale jeszcze wyraźniej kontyngencja 
ontyczna świadomości jest widoczna w poglądach Husserla, który 
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wprawdzie uzasadniał tezę, że świadomość konstytuująca świat jest czymś 
absolutnym, co oznaczało według niego, że nie potrzebuje żadnej światowej 
rzeczy do swojego istnienia, lecz jednocześnie uznawał, iż zarówno proces 
konstytucji świata w świadomości, jak i sama świadomość są tylko 
‘transcedentalnymi faktami’ i że od tych  faktów powinna zaczynać się 
metafizyka z jej pytaniem o pochodność tego, co jest tylko faktyczne. W 
oczywisty sposób realizm epistemologiczny ani nie pociąga za sobą teizmu, 
gdyż może być równie dobrze głoszony wraz z ogólnym stanowiskiem 
materialistycznym, ani też go nie wyklucza. 

Idealizmu nie należy również mieszać z jakąś z form 
s u b i e k t y w i s t y c z n e g o  w o l u n t a r y z m u , czyli poglądu, że istnieje 
tylko to, co ‘ja’ chcę, żeby istniało, że obowiązuje tylko to, co ‘ja’ chcę, aby 
obowiązywało itp. Subiektywistyczny woluntaryzm w tym sensie jest 
również możliwy na gruncie stanowisk realistycznych. Paradoksalnie 
można to wyrazić w następujący sposób: stanowiska idealistyczne muszą 
przyjmować, że zależność (obrazu) świata od umysłu ma charakter 
obiektywny w tym sensie, iż zależność ta nie podlega aktom woli podmiotu, 
że realizuje się niezależnie od tego, co podmiot chciałby, aby istniało.  Tego 
rodzaju m e t a - o b i e k t y w i z m  jest czymś, czego żaden idealistyczny 
dyskurs filozoficzny nie jest w stanie przekroczyć. 

 
Zagadnienie realizmu i idealizmu jako ‘problem mostu’ 

 
A. IDEALIZM I IMMANENTYZM 

 
Dopiero teraz, posiadając powyżej przedstawioną podstawową 

‘mapę’ sporu realistów z idealistami, można przejść do pewnych 
fragmentów dyskusji nad zasięgiem i wartością tych stanowisk. Jak to było 
widać powyżej, splecenie różnych kwestii filozoficznych w sporze realizmu 
z idealizmem jest wielkie. Wydaje się, że na początek dobrze jest zwrócić 
uwagę na związek pomiędzy realizmem i idealizmem a problemem 
immanentyzmu. Idealizm rozumiano często jako formę immanentyzmu 
twierdzącego, że mówienie o jakiejkolwiek transcendencji jest 
bezprzedmiotowe, ponieważ wszystkie rodzaje transcendencji, zarówno 
transcendencja świata czasowo-przestrzennego, transcendencja innych 
umysłów, a nawet taki transcendens, jakim jest Bóg, są tylko danymi 
świadomości, a stąd nie można wiedzieć, czy one naprawdę istnieją. W 
obliczu tego rodzaju immanentyzmu problem realizmu interpretowano jako 
pytanie, czy wychodząc od danych świadomości da się  wykazać istnienie 
czegoś poza świadomością, albo inaczej, czy wychodząc od świadomości, 
od ‘myśli’, można ‘dotrzeć’ - ‘dotrzeć’ sensie argumentacyjnym - do czegoś 
transcendentnego wobec świadomości. Chodziło tu zatem o argument na 
rzecz realizmu metafizycznego zarówno w jego wersji materialistycznej jak 
i spirytualistycznej. Świadomość, o której tu mowa, jest interpretowana w 
kontekście z a s a d y  i m m a n e n c j i , która głosi, że wszystko, co 
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poznajemy, jest zawsze tylko daną dla naszej świadomości, a więc że 
wszystkie dające się pomyśleć ‘transcendencje’ są zawsze tylko pewnymi 
danymi dla świadomości. Gwiazdy, atomy, drzewa, góry, zwierzęta, inni 
ludzie, Bóg - to tylko różnego rodzaju dane dla świadomości i pytaniem jest 
to, czy da się znaleźć argument, że są to ‘rzeczywiste transcendencje’. 

  Co więcej, rzadko zwraca się uwagę, że problem realizmu i 
idealizmu, postawiony z punktu widzenia zasady immanencji, posiada też, 
bardzo trudny czasami do uchwycenia,  a s p e k t  m e t a t e o r e t y c z n y ,  a 
mianowicie, każdy argument, który wysuniemy na rzecz tego, że 
przedmioty, które pojawiają się nam jako transcendentne, są rzeczywiście 
transcendentne, będzie też tylko argumentem w obrębie naszej 
świadomości, przy czym określenie ‘naszej’ należy tu rozumieć w sensie tej 
świadomości, która aktualnie dokonuje dyskursu filozoficznego, 
próbującego rozstrzygnąć kwestię realizmu i idealizmu. Aby zatem 
przezwyciężyć immanencję świadomości, należałoby znaleźć argument, 
który wychodziłby poza iteratywnie podnoszące się na wyższy poziom 
stwierdzenie, że przecież ten lub inny argument jest tylko następną daną dla 
świadomości.  Nie chodzi przy tym o tzw. wątek Kartezjański, to znaczy o 
tezę, że istnienie świadomości i jej dane są niepowątpiewalne, podczas gdy 
w istnienie świata zewnętrznego można wątpić, lecz o to, że sfera 
świadomości jest, jeśli można się tak wyrazić, sferą ‘wszechobejmujacą’. 
Znalezienie przejścia pomiędzy świadomością a światem, a więc znalezienie 
argumentacyjnego ‘mostu’ pomiędzy tymi dwiema sferami byłoby 
argumentem na rzecz realizmu metafizycznego, to znaczy tezy, że istnieje 
byt niezależny od świadomości, przy czym byt ten może mieć charakter 
bytu czasowo-przestrzennego (materialnego) lub bytu duchowego, bytu 
duchowego w postaci umysłów innych ludzi, umysłów innych skończonych 
cielesnych istot rozumnych i - ewentualnie - umysłów należących do 
czystych duchów oraz umysłu Boga.  

Gdybyśmy już dysponowali argumentem przezwyciężającym 
wszechobejmującą immanencję świadomości, czyli argumentem na rzecz 
realizmu metafizycznego, to nadal jednak problemem pozostałoby to, czy  
kategorie, pojęcia i schematy, których używamy zarówno w życiu 
codziennym, jak i w naukach ujmują świat takim, jakim jest on ‘sam w 
sobie’. O idealizmie i agnostycyzmie Kanta będzie mowa poniżej, już teraz 
jednak można posłużyć się przykładem jego filozofii dla zilustrowania tego 
drugiego problemu. Kant nie wątpił - a czy miał ku temu racje, to dalsza 
kwestia - że istnieją ‘rzeczy same w sobie’, które pobudzają naszą 
zmysłowość i nasz umysł, a także uznawał, że wyniku tego pobudzenia 
powstaje bezpośrednie doświadczenie świata zjawisk. Nie sformułował 
jednak żadnego osobnego argumentu na rzecz realizmu metafizycznego w 
kontekście problemu ‘wszechobejmującej’ immanencji świadomości, 
zadowalał się bowiem naturalną interpretacją świadomości i umysłu 
przyjmującą, że skoro istnieją świadome doświadczenia, to musi istnieć ich 
przyczyna poza samą świadomością. Jednocześnie jednak twierdził, że nie 



wersja robocza: wiosna 2008 
 

25

możemy wyjść poza faktyczną strukturę kognitywną naszego umysłu, poza 
te kategorie poznawcze, które faktycznie posiadamy, a stąd że poznając 
świat, poznajemy go tylko w tej mierze, w jakiej pozwalają nam na to 
posiadane przez nas kategorie, a więc, że nie możemy wiedzieć, czy 
poznajemy rzeczywistość samą w sobie. 

Na pierwszy rzut oka tego rodzaju teza może wydać się mało 
oryginalna, można bowiem powiedzieć, że oczywiste jest, iż nie możemy 
wyjść poza nasz ludzki aparat kognitywny, lecz gdy używając tego aparatu 
widzimy, że to, coś, do czego się za jego pomocą odnosimy, niejako 
‘reaguje’ na nasze ujęcia, reaguje w ten sposób, że umożliwia nam 
biologiczne przeżycie w świecie, daję nam okazję do konstruowania  
narzędzi i posługiwania się nimi, umożliwia stosowanie różnych technologii 
oraz uprawianie nauk odnoszących sukcesy w wyjaśnianiu i przewidywaniu 
zjawisk - to tym samym możemy wiedzieć, że przynajmniej w pewnej 
mierze nasza faktyczna struktura kognitywna odzwierciedla ‘świat sam w 
sobie’. Kant jednak, przyjmując bez argumentu tezę realizmu 
metafizycznego, czyli uznając że istnieją rzeczy poza umysłem, które są 
źródłem danych (‘wrażeń’ - Empfindung w jego języku), uzasadniał swój 
idealizm epistemologiczny nie przez wzięcie pod uwagę zwykłych pojęć 
empirycznych, a więc pojęć odnoszących się go gwiazd, gór, drzew itd., 
lecz za pomocą argumentów mających ukazać aprioryczność i 
subiektywność tzw. form naoczności, czyli przestrzeni i czasu, co nadawało 
jego idealizmowi epistemologicznemu i agnostycyzmowi szczególnie 
mocny wydźwięk i czyniło tę tezę bardziej interesującą niż byłoby nią tylko 
powiedzenie, że nie możemy wyjść poza nasze pojęcia wtedy, gdy za ich 
pomocą porządkujemy różne dane. Gdyby więc Kant miał rację, że czas i 
przestrzeń są tylko subiektywnymi i apriorycznymi formami ludzkiej 
naoczności, to trzeba byłoby uznać, że ‘świat sam w sobie’ jest nieczasowy 
i nieprzestrzenny. Zagadnieniem  realizmu i idealizmu epistemologicznego 
zajmę się w paragrafie poświęconym idealizmowi transcendentalnemu.    

Zagadnienie realizmu i idealizmu próbowano rozwiązywać w ten 
sposób, że uwypuklano doświadczenia, w obrębie których miałoby się 
ujawniać realne, to znaczy transcendentne w  stosunku do świadomości, 
istnienie świata czasowo-przestrzennego. Tego rodzaju przeżycia miałyby 
być ‘argumentacyjnym mostem’ łączącym immanencję świadomości nie 
tylko z tym ‘wzorcowym’ transcendensem, jakim jest świat materialny, lecz 
też z innymi rodzajami transcendencji. Wielu filozofów, a w tym P. F. Main 
de Biran (1766-1824), A. Schopenhauer (1788-1860), W. Dilthey (1833-
1911), M. Scheler (1874-1928), skłaniało się do tzw. a r g u m e n t u  
w o l u n t a r y s t y c z n e g o  na rzecz realizmu. Zwolennicy tego argumentu 
starali się sięgnąć do założeń stanowisk idealistycznych, a za takie założenie 
uznali potraktowanie przez idealizm człowieka wyłącznie jako podmiotu 
poznającego. Jest to, jak sądzili, błędny intelektualizm, gdyż człowiek 
potraktowany jako wyłącznie podmiot poznający jest rezultatem abstrakcji i 
nie istnieje w rzeczywistości. Analizując problem istnienia świata 
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zewnętrznego należy wziąć pod uwagę ‘całego’ człowieka, to znaczy 
człowieka jako istotę obdarzoną wolą, uczuciami i popędami. Jeśli wyjdzie 
się od tak rozumianego podmiotu, to można natrafić na ten element, na 
którym nadbudowany jest p o d z i a ł  n a  św i a t  w e w n ę t r z n y  i  
św i a t  z e w n ę t r z n y . Tym elementem jest świadomość zmierzonego 
ruchu i świadomość oporu, na jaki ten ruch natrafia. W takich sytuacjach 
doświadczamy, że nasza wola jest determinowana przez coś od niej 
niezależnego, a tym, co ją w ten sposób determinuje, jest świat zewnętrzny. 

Słabość takiej linii rozumowania polega głównie na tym, że 
doświadczenie oporu, oporu zarówno ze strony przedmiotów, jak i oporu ze 
strony ludzi, jest tylko pewnym zdarzeniem w świadomości i jako takie 
zdarzenie nie może stanowić ‘mostu’ pomiędzy świadomością i jej 
immanencją a światem zewnętrznym. Konkluzję argumentu 
woluntarystycznego można wprawdzie pojąć tak, że to, co stawia opór, 
będziemy odtąd nazywali światem zewnętrznym. Należy jednak sądzić, że 
tego rodzaju lingwistyczne rozwiązanie kwestii ‘realizm - idealizm’ jest 
całkowicie niewystarczające, gdyż nie ten lub inny sposób używania języka 
jest tu przedmiotem sporu, lecz problem, czy doświadczenia oporu świadczą 
o istnieniu czegoś niezależnego od nich. Nie wydaje się też trafna diagnoza, 
że idealizm błędnie interpretuje podmiot, to znaczy, że interpretuje go 
wyłącznie jako podmiot poznający. Wręcz przeciwnie, tego rodzaju 
interpretację trzeba uznać za jedynie poprawną, gdy staramy się rozważyć, 
nie popełniając błędnego koła, zagadnienie relacji świadomość - świat. 
Gdybyśmy postąpili inaczej, gdybyśmy od razu ujęli człowieka jako istotę 
‘zanurzoną’ w świecie i w nim działającą, to cały spór byłby z góry 
rozstrzygnięty. Oczywiście, przez większość swojego życia nie 
funkcjonujemy jako ‘czyste’ podmioty poznające, lecz w sporze realizmu z 
idealizmem chodzi o poziom teoretyczny analizy filozoficznej, a nie o to, 
jak żyjemy na co dzień. 

Według N. Hartmanna (1882-1950) spór pomiędzy realizmem a 
idealizmem dotyczy problemu istnienia bytu autonomicznego wobec 
podmiotu.13 Byt realny nie jest jednak jedynym bytem autonomicznym 
wobec podmiotu, gdyż według Hartmanna, który stał na stanowisku 
platonizmu, autonomię bytową posiada również byt idealny. Stąd zaś 
zagadnienie realizmu i idealizmu należy interpretować nie tylko jako 
problem odnoszący się do bytu realnego, lecz także jako dotyczący bytu 
idealnego, chociaż od czasów nowożytnych zaczęto używać pojęć realizmu 
i idealizmu głównie w odniesieniu do kwestii autonomii bytu realnego. Przy 
Hartmannowskich ustaleniach terminologicznych należałoby więc mówić 
zarówno o realizmie lub idealizmie w odniesieniu do bytu realnego, jak i o 
realizmie i idealizmie w odniesieniu do bytu idealnego. Przez byt realny 
Hartmann rozumiał byt czasowy, przestrzenny, składający się z 

                                                 
13 Por. N. Hartmann, Zur Grundlegung der Ontologie, Berlin: Walter de Gruyter 1935; 
Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, Berlin: Walter de Gruyter 19494. 
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indywidualnych przedmiotów, które pozostają we wzajemnych związkach 
przyczynowych, natomiast byt idealny - którego głównymi przykładami są 
przedmioty matematyczne i idealnie istniejące wartości moralne - jest bytem 
ogólnym, niezmiennym, jego składniki nie podlegają interakcjom 
przyczynowym, jak też nie wchodzą w relacje przyczynowe ze składnikami 
bytu realnego. 

W związku z powyższym kwestię realizmu i idealizmu należy 
według Hartmanna rozumieć jako pytanie, czy indywidualne, przestrzenne i 
czasowe przedmioty, pozostające we wzajemnych relacjach przyczynowych 
tylko pojawiają się jako realne, czy również tę realność rzeczywiście 
posiadają, to znaczy, czy rzeczywiście istnieją autonomicznie w stosunku do 
umysłu ludzkiego. Hartmann zauważa, że gdy bytowi realnemu odmówimy 
autonomii, to wtedy cały ‘ciężar autonomicznego istnienia’ musimy 
przenieść na podmiot, a stąd niemożliwy jest idealizm jako całkowita 
negacja jakiejkolwiek autonomii bytowej. Dotyczy to nie tylko świata 
realnego w sensie świata przestrzenno-czasowego, lecz także dotyczy to 
negacji autonomii przedmiotów idealnych, intencjonalnych itp. K a ż d y  
i d e a l i z m  m u s i  z a ł o ż y ć  p e w i e n  r e a l i z m  w postaci tezy o 
istnieniu jakiejś autonomii ontycznej. 

 Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, co może ujść uwadze, że 
przyznanie autonomii bytowi realnemu nie równa się uznaniu jego 
autonomii po prostu, gdyż nie oznacza to, iż byt autonomicznie istniejący 
posiada tę autonomię w sobie. Bytem, który autonomię bytową ma w sobie, 
który nie potrzebuje żadnej podstawy, może być tylko byt absolutny. Taki 
byt w systemach teizmu personalistycznego nazwany jest Bogiem, lecz 
nowożytny problem realizmu i idealizmu nie dotyczył kwestii istnienia i 
natury Boga oraz Jego relacji do świata. 

Autonomia bytu realnego w stosunku do podmiotu i jego 
świadomości nie potrzebuje według Hartmanna dowodu, gdyż jest prawdą 
pierwotną, której nie trzeba wywodzić z jakichś wcześniejszych przesłanek. 
Onus probandi spoczywa raczej na tym, kto próbuje jej przeczyć, a kto 
widzi w niej tylko pozór, powinien wyjaśnić, jak ten pozór powstaje. 
Zdaniem Hartmanna sceptycyzm nie jest się w stanie wywiązać się z tego 
zadania, natomiast takie systemy idealistyczne, jak system J. G. Fichtego 
czy F.W. J. Schellinga, dążąc do wyprowadzenia autonomii bytu realnego z 
podmiotu,  musiały przyznać autonomiczne istnienie samemu podmiotowi: 
jeżeli nawet dałoby się dowieść niesamoistności wszelkiego jawienia się, to 
i tak trzeba przyjąć samoistność podstawy jawienia się czegokolwiek. 

 Autonomia (samoistność) bytu realnego jest według Hartmanna 
daną pierwotną, a stąd można tylko wskazać na pewne fenomeny, które tę 
pierwotność potwierdzają, lecz nie można jej dowodzić. Tym, co 
potwierdza autonomię bytu realnego, jest, po pierwsze, o g ó l n y  
f e n o m e n  p o z n a n i a , po drugie zaś fenomeny aktów, które Hartmann 
określał mianem aktów emocjonalno-transcendentnych. Podstawowy 
fenomen poznania polega na transcendencji aktu poznawczego, a 
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mianowicie do istoty aktu poznawczego należy to, że kontaktuje on podmiot 
z bytem niezależnym od niego, z bytem istniejącym autonomicznie. 
Fenomen transcendencji aktu w kierunku przedmiotu świadczyć ma o 
samoistności tego przedmiotu, poznając bowiem byt realny, ujmujemy go 
jako coś, co jest niezależne od samego aktu poznania. Gdyby nie było bytu 
samoistnego, to nie mogłoby dojść do powstania takich fenomenów, jak 
akty kierujące się do transcendentnych, autonomicznie istniejących 
przedmiotów. 

Oprócz tego podstawowego fenomenu poznania, który ma 
świadczyć o samoistności bytu realnego, istnieją według Hartmanna jeszcze 
dwa dodatkowe, doniosłe w tym względzie fenomeny, a mianowicie 
f e n o m e n  p o s t ę p u  p o z n a w c z e g o  i fenomen granic poznania. Gdy 
w naukach, a także w poznaniu potocznym zdobywamy nową wiedzę, to 
tym samym posuwamy się naprzód w poznawaniu świata, przesuwamy 
granice uprzedmiotowienia (granice obiektywizacji), a więc gdyby nawet to, 
co dotychczas poznaliśmy, należałby uznać za korelat aktów 
epistemicznych, to i tak dotąd jeszcze nie poznana część bytu realnego musi 
zostać potraktowana jako samoistna i jeżeli jednocześnie jesteśmy zmuszeni 
stwierdzić, że przedmiot poznania jest ontycznie jednorodny, to możemy 
być przekonani, że samoistność przysługuje bytowi realnemu wszędzie, a 
więc zarówno w jego części dotąd przez nas poznanej, jak i w tej części, 
której dotychczas nie poznaliśmy. 

 F e n o m e n  g r a n i c  p o z n a n i a  polega na tym, że w trakcie 
badań, czy to w naukach, czy w filozofii napotykamy na problemy 
nierozwiązywalne, przy czym nie chodzi tylko o nierozwiązywalność 
tymczasową, lecz o to, że zaczynamy zdawać sobie sprawę, iż problemów 
tych nigdy nie rozwiążemy, że są one dla nas, ludzi, jak to Hartmann 
określa, irracjonalne epistemologicznie (choć nie muszą być irracjonalne 
metafizycznie). Istnienie granic poznania w tym sensie wskazuje, że mamy 
do czynienia z czymś, co jest niezależne od naszego umysłu. 

 Drugą grupę aktów, które według Hartmanna mają świadczyć o 
autonomii bytu realnego, tworzą a k t y  e m o c j o n a l n o -
t r a n s c e n d e n t n e . Akty tego rodzaju dzieli on na akty emocjonalno-
receptywne, emocjonalno-prospektywne oraz akty emocjonalno-
spontaniczne. W aktach emocjonalno-receptywnych znosimy coś, np. ból 
zadany przez przedmioty lub ludzi, coś się nam przydarza niezależnie od 
naszej woli, coś nas ‘dosięga’, a wszystkie te doznania wskazują, że 
kontaktujemy się z czymś, co istnieje niezależnie od nas. W aktach 
emocjonalno-prospektywnych oczekujemy na coś, coś - nawet błędnie - 
antycypujemy i to, czego oczekujemy oraz to, co antycypujemy, jest bytem 
samoistnym, jest czymś, co realizuje się niezależnie od nas, od naszego 
umysłu i od naszej woli. W aktach emocjonalno-spontanicznych 
dokonujemy aktywnej determinacji czegoś lub prób takiej determinacji i w 
trakcie ich spełniania napotykamy na opór, co jest szczególnie widoczne w 
wypadku prób oddziaływania na inne osoby. Opór, jaki aktom emocjonalno-
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spontanicznym stawia świat przedmiotów i świat ludzi, świadczy zdaniem 
Hartmanna o ich autonomicznym istnieniu w stosunku do naszego umysłu. 

Argumenty Hartmanna nie były pomyślane jako ‘dowody’ realizmu, 
nie były one dowodami w tym znaczeniu, iż nie wykluczały, że może być 
inaczej niż na to wskazują ogólny fenomen poznania, fenomen postępu 
poznawczego czy fenomen granic poznania. Zgodnie z intencją ich twórcy 
siła przekonywająca tego rodzaju argumentów miała leżeć w tym, że 
próbując je negować, musielibyśmy założyć, że to, co istnieje ‘wokół’ nas, 
jest czymś metafizycznie irracjonalnym, że mylimy się systematycznie co 
do samoistności bytu realnego. U podstaw tego rodzaju argumentacji leży 
więc przekonanie, że dane naszej świadomości wykazują racjonalny 
charakter i że zatem jest wysoce nieprawdopodobne, aby  teza idealistyczna 
była prawdziwa.  

B.  REALIZM I METAFIZYKA 
 
Problematyka realizmu i idealizmu stała się przedmiotem 

zróżnicowanej i wielowątkowej dyskusji w ramach XIX i XX-wiecznego 
nurtu neoscholastycznego. Wydana 4 VIII 1879 r. przez Leona XIII 
encyklika Aeterni Patris, wskazująca na poglądy św. Tomasza z Akwinu 
jako na ten system, który najlepiej odzwierciedla ducha filozofii 
chrześcijańskiej, zapoczątkowała odnowienie tomizmu i przyczyniła się do 
powstania ruchu neotomistycznego. Encyklika  stwierdzała, że oddzielnie 
rozumu ludzkiego i wiary, które spowodowała filozofia Kartezjusza, 
doprowadziło do subiektywizmu i indywidualizmu, jakie dominują w 
filozofii współczesnej. Powstały w ten sposób ruch neotomistyczny wydał 
wiele ciekawych stanowisk w zakresie epistemologii, w ramach których 
próbowano bądź nawiązywać wprost do ‘czystej’ filozofii św. Tomasza z 
Akwinu, bądź dążono do przezwyciężenia kartezjańskiego subiektywizmu 
podejmując dyskusję z poglądami Kanta, neokantystów, fenomenologów i z 
innymi prądami filozofii XX w. Dyskusje te, których dzieje do czasu drugiej 
wojny światowej przedstawia książka z G. Van Rieta L’épistémologie 
thomiste,14 koncentrowały się na próbie znalezienia argumentu przeciwko 
sceptycyzmowi i idealizmowi (rzadko jednak odróżniano te stanowiska). 
Argument tego rodzaju miał być ‘mostem’ łączącym dane świadomości z 
rzeczywistością pozaumysłową i - jak sądzono - dopiero potem, to znaczy 
mając taki argument, można zająć się głównym przedmiotem 
zainteresowania filozofii chrześcijańskiej, czyli metafizyką świata 
pozaumysłowego. Ten układ problematyki, który uznawał epistemologię za 
w pewnym sensie filozofię pierwszą, był w ramach samego ruchu 
neotomistycznego ostro kontestowany, szczególnie przez E. Gilsona (1884-
1978), który uważał, że żaden ‘most’ pomiędzy myślą a pozamyślowym  

                                                 
14 G. Van Riet, L’épistémologie thomiste. Recherses sur le problème de la connaissance 
dans l’école thomiste contemporaine, Louvain: Éditions de L’institut Supériere de 
Philosophie 1946. Por. G.A. McCool, S.J., From Unity to Pluralism. The Internal Evolution 
of Thomism, New York: Fordham University Press 1992. 
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bytem nie jest możliwy. Jego koncepcja realizmu zostanie omówiona 
bardziej szczegółowo poniżej, najpierw jednak chciałabym zwrócić uwagę 
na samo pojęcie metafizyki. 

Termin ‘metafizyka’ można rozumieć, i tak się to się to dzieje 
powszechnie we współczesnych publikacjach, jako jedną z dwóch głównych 
dyscyplin filozoficznych. Metafizyka - którą czasami odróżnia się od 
ontologii, a czasami nie - zajmuje się ostateczną naturą rzeczywistości, 
podczas gdy epistemologia zajmuje się naturą poznania ludzkiego. Trzeba 
jednak pamiętać, że w innym sensie obie te dyscypliny są metafizyczne, a to 
dlatego, że obie są dyscyplinami filozoficznymi, wszystko zaś, co jest 
filozoficzne jest też i metafizyczne, gdyż każde myślenie filozoficzne  
istotnie wykracza poza dane doświadczenia, jest myśleniem 
spekulatywnym, a więc w tym sensie można mówić o nim jako o 
metafizycznym. Gdy jednak w nurcie filozofii neoscholastycznej 
dyskutowano zagadnienie realizmu i idealizmu, to nie miano głównie na 
myśli metafizyki jako jednej z dwóch podstawowych dyscyplin 
filozoficznych, ani też metafizyki w sensie całej filozofii w odróżnieniu od 
empirii, lecz określony rodzaj metafizycznej wizji świata i człowieka. Gdy 
znajdziemy się w obrębie idealizmu, idealizmu rozumianego w kontekście 
zasady immanencji, i gdy stwierdzimy, że nie można znaleźć ‘mostu’ 
pomiędzy ‘wszechogarniającą’ immanencją  świadomości a czymś, co 
byłoby wobec niej zewnętrzne, to tym samym, i w tym trzeba przyznać 
rację neoscholastykom, odetniemy sobie jakąkolwiek możliwość metafizyki 
w duchu chrześcijańskim, to znaczy takiej wizji, która zaczyna od 
człowieka jako bytu cielesnego, będącego częścią zmiennego i 
niekoniecznego świata przyrody (ens mobile). Gdy wszystko jest 
immanentne, to znaczy wszystko jest tylko daną dla świadomości, zarówno 
więc ciało ludzkie - bo i ono jest przecież tylko pewną daną dla 
świadomości - jak i cała przyroda, to wydaje się, że i każdy argument 
wysunięty na rzecz kontyngencji tych danych, a zatem  każdy argument na 
rzecz istnienia Boga jako bytu koniecznego, będzie się obracał wyłącznie w 
ramach immanencji danych. Metafizyka, jako wizja bytu niekoniecznego, 
stworzonego przez  Boga, stanie się całkowicie bezprzedmiotowa. 

 Filozofowie neoscholastyczni w różnym stopniu zdawali sobie 
sprawę z idealizmu interpretowanego w kontekście zasady immanencji i tę  
podstawową dla nich kwestię często mieszali z innymi zagadnieniami, na 
przykład ze sformułowanym przez Kanta zagadnieniem możliwości 
metafizycznych sądów syntetycznych a priori. Nie dotyczy to jednak 
wyłącznie myślicieli chrześcijańskich, bo wydaje się, że również i 
współcześni realiści, nie podchodzący do tego zagadnienia z punktu 
widzenia pytania o możliwość metafizyki, nie doceniają tej trudności. Jak 
już wspomniałem wyżej, zasada immanencji posiada tę ‘nieprzyjemną’ 
właściwość, że podlega iteracji, to znaczy można ją podnosić na dowolnie 
wysoki poziom: nie tylko każdy byt jest pewnego rodzaju daną, lecz 
również każdy argument wysunięty na rzecz przejścia od danych do bytu, 
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jest też nowego rodzaju, ale tylko daną dla świadomości. Nie wynika z tego 
idealizm w sensie tezy, że nasz obraz świata jest zależny od uposażenia 
naszego umysłu, lecz jest to immanentyzm, który ma wymiar solipsystyczny 
i sceptyczny.     

 Idealizm, to znaczy idealizm jako immanentyzm, był odrzucany 
przez filozofów chrześcijańskich i uważany za główne zagrożenie dla 
metafizyki i światopoglądu. Z tego też powodu tak usilnie próbowano go 
‘odeprzeć’, poszukując argumentu łączącego immanencję świadomego 
przeżywania z transcendencją bytu zewnętrznego wobec świadomości. 
Polemizowano z Kartezjuszem, z Kantem, z przedstawicielami tzw. 
klasycznego idealizmu niemieckiego, lecz w rzeczywistości, jak sądzę, 
polemika ta była polemiką z zasadą immanencji, gdyż nawet Kant uznawał 
‘skromną’ wersję realizmu metafizycznego, gdy przyjmował, że istnieją 
rzeczy zewnętrzne, które nazywał ‘rzeczami samymi w sobie’, będące 
przyczynami doznawanych przez nas wrażeń, co jednak w świetle zasady 
immanencji trzeba uznać zarówno za pewną naiwność jak i za dogmatyzm, 
gdyż Kant nigdzie nie podał argumentów, że musi istnieć jakaś zewnętrzna 
przyczyna doznawanych przez nas wrażeń. 

Przytoczone wyżej analizy Hartmana są bardzo charakterystyczne 
dla poruszanej tu kwestii. Hartmann zdawał sobie sprawę, że można mówić 
tylko o ‘fenomenach realności’ czegoś lub o doświadczeniach realności 
czegoś, lecz że są to tylko fenomeny, a więc tylko określonego rodzaju dane 
dla świadomości, które tylko z pewnym, niemożliwym zresztą do oceny, 
prawdopodobieństwem świadczą o tym, że istnieje rzeczywistość poza nimi. 
Czasami Hartmann nazywał zasadę immanencji ‘p r z e s ą d e m  
k o r e l a t y w i s t y c z n y m ’, to znaczy przesądem, że każdy byt można 
potraktować jako tylko korelat świadomości, a nie jako coś, co - w jakimś 
sensie - istnieje autonomicznie. To pejoratywne określenie świadczy o jego 
bezradności wobec iteratywnej odporności na kontrargumenty, którą 
wykazuje zasada immanencji. Podobnie ma się rzecz ze współczesnymi 
odmianami antyrealizmu. One również, jak Kant, przyjmują bez ‘dowodu’, 
że świadomość nasza jest częścią większej całości, którą nazywamy 
światem i że od tego świata doznajemy różnego rodzaju pobudzeń. 
Przyjmując to, współcześni antyrealiści spierają się z realistami ‘tylko’ o to, 
czy możemy wiedzieć, który z możliwych opisów pojęciowych świata jest 
opisem prawdziwym i czy można twierdzić, że istnieje tylko jeden 
prawdziwy opis świata.   

 Wśród przedstawicieli ruchu neoscholastycznego istniała 
rozbieżność, jakie stanowisko należy zająć wobec sformułowanego w 
filozofii nowożytnej zagadnienia istnienia świata realnego. Niektórzy 
sądzili, że cała ta problematyka jest obca duchowi filozofii scholastycznej, a 
stąd też, że nie istnieje potrzeba brania jej pod uwagę. Inni natomiast 
uważali, że należy ją podjąć, ale raczej tylko jako problematykę wstępną i 
apologetyczną, to znaczy apologetyczną w sensie obrony realizmu. Wielu 
jednak filozofów neoscholastycznych reprezentowało pogląd, że problem 
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realizmu i idealizmu jest ważny i że należy poświęcić mu osobne 
rozważania. 

Realizm, jaki reprezentował kardynał D. Mercier (1851-1926) - 
twórca tzw. szkoły lowańskiej, powstałej w wyniku bezpośrednich działań 
związanych z encykliką Aeterni Patris - opierał się na wnioskowaniu, w 
którym istotną rolę pełniła zasada przyczynowości. W sowim głównym 
dziele epistemologicznym, Critériologie générale, Mercier podał 
następujący dowód realności świata zewnętrznego: 
 

Panuje powszechna zgoda wśród filozofów co do tego, że istnieje w nas 
wewnętrzne czucie (sentiment intime), mające charakter doświadczenia. 
Zbadajmy to czucie: co mówi nam doświadczenie? Mówi ono, że jesteśmy 
bierni (passifs) w odniesieniu do doznawanych przez nas wrażeń. Gdy 
przechadzając się wśród pól, podziwiam lazurowe niebo, słyszę śpiew 
ptaków, wdycham zapachy roznoszące się w powietrzu; gdy stawiam kroki 
po ziemi, wtedy czuję, że zdarza się coś we mnie, co nie pochodzi ode mnie: 
doznaję wrażeń światła, śpiewu, zapachów, dotknięcia i oporu. Otóż te bierne 
wrażenia, które czuję, są niekonieczne: rodzą się, rozwijają, aby w końcu 
zacząć opadać i zniknąć. Nie mają zatem w sobie racji dostatecznej, lecz 
domagają się przyczyny innej niż one same. Czym jest ta przyczyna? Ja nią 
nie jestem, sam nie wytworzyłem tych wrażeń, przeciwnie, ja ich 
doznawałem. Istnieje zatem na zewnątrz mnie aktywna przyczyna, która 
sprawiła, że ich doznawałem. Stąd zaś wrażenia zakładają  coś niezależnego 
do moich reprezentacji, mają realny przedmiot. 15   

 
Mercier podał też drugi argument na rzecz istnienia bytu poza 

świadomością, a mianowicie stwierdzał, że uporządkowanie naszych 
wrażeń jest poddane warunkom pozasubiektywnym, co świadczy o tym, że 
wyjaśnienie wrażeń nie może być czysto fenomenalne, a rzeczą, która je 
wyjaśnia, jest rzeczywistość niezależna od wrażeń.16 Argument pierwszy 
stwierdza zatem, że, po pierwsze, przyczyną odbieranych przez podmiot 
różnorakich wrażeń może być albo on sam, albo tą przyczyną może być 
przedmiot zewnętrzny wobec niego, czyli przedmiot realny. Po drugie, 
podmiot doznający wrażeń, nie może być ich przyczyną, ponieważ tylko ich 
doznaje, one mu się narzucają. Stąd zaś, po trzecie, przyczyną wrażeń musi 
być przedmiot zewnętrzny wobec podmiotu, czyli przedmiot realny. 
Argument drugi odwołuje się do uporządkowania świadomych doznań, 
które nie może pochodzić od naszych aktów woli tak, jak się to dzieje na 
przykład w spełnianych z intencją fantazjach. 

 Słabością pierwszego argumentu wydaje się być jednak to, że 
zawiera on w sobie tezę, która ma być dopiero dowiedziona. Dzieje się to w 
ten sposób, że zarówno podmiot, jak i przedmiot traktuje się tu jako coś, co 

                                                 
15 Por. D. Mercier, Critériologie générale ou theorie générale de la certidude, Paris: Félix 
Alcan  1899, s. 336-337. 
16 “L’ordonnance de nos sensations est subordonnée à des conditions extra-subjectives et 
têmoigne, par conséquent, d’autre chose que d’une construction toute phénoménale. Ce 
queleque chose d’autre que le phénomène, nous le nommons réalité” (tamże, s. 337).  
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istnieje realnie, to znaczy traktuje się je jako byty, pomiędzy którymi mogą 
dochodzić do skutku związki przyczynowe: podmiot jest bytem, który może 
podlegać różnorakim oddziaływaniom z zewnątrz, przy czym to ‘zewnątrz’ 
należy rozumieć jako ‘zewnętrzność kauzalną’. Wyrażając to za pomocą 
terminologii Kanta: podmiot jest w tym argumencie interpretowany jako 
tzw. podmiot empiryczny, to znaczy jako określony osobnik 
psychofizyczny, który może podlegać wpływom przyczynowym, nie zaś 
jako tzw. p o d m i o t  e p i s t e m o l o g i c z n y  (podmiot ‘czysty’), czyli jako 
sfera danych i sfera dyskursu filozoficznego, w obrębie których - bez 
popełniania błędnego koła w argumentacji - można rozważać 
obowiązywanie zasady przyczynowości, istnienie podmiotu empirycznego i 
zewnętrznych wobec niego przedmiotów. 

 Argument Merciera na rzecz realizmu, opierający się na zasadzie 
przyczynowości oraz na konstatacji naszej bierności w odbieraniu danych ze 
świata interpretuje idealizm jako woluntarystyczny i indywidualistyczny 
kreacjonizm, podczas gdy idealizm, jako immanentyzm, nie pociąga za sobą 
takiej tezy, mówi on tylko tyle - czy  też aż tyle - że nie można wyjść poza 
dane świadomości, gdyż każdy byt jest tylko daną dla świadomości. Wydaje 
się więc, że tej ‘głębokiej’ immanencji nie da się przezwyciężyć odwołując 
się do zasady przyczynowości, gdyż to, że jestem bierny w trakcie 
odbierania wrażeń i że stąd muszę suponować istnienie zewnętrznej wobec 
nich  przyczyny - i to również jest tylko daną dla mojej świadomości. 

 Immanentyzm tego rodzaju jest inną formułą dla rozważanej przez 
Kartezjusza hipotezy snu lub hipotezy, że być może podlegamy 
uniwersalnemu złudzeniu, wytwarzanemu w nas przez nieznany nam 
czynnik (potężnego i złośliwego demona). Gdy wszystkie dane, jakie 
posiadam, są -  być może - czymś w rodzaju snu, to również doświadczana 
przeze mnie bierność mojego doznawania wrażeniowego oraz konieczność 
przyjęcia zewnętrznej przyczyny tych wrażeń, też są czymś, co mi się śni. 
Nie chodzi tu jednak o żaden ‘s e n  e m p i r y c z n y ’, gdyż zwykle przez 
nas uznawane różnice pomiędzy snem a jawą też mogą się nam śnić. Trzeba 
jeszcze raz podkreślić, że nie chodzi tu o samą hipotezę snu, gdyż ona jest 
wyłącznie pewnym barwnym rekwizytem pojęciowym, mającym ilustrować 
prawdziwy problem, który wyraża zasada immanencji lub też, jak chciał 
Hartmann, ‘przesąd korelatywistyczny’, a mianowicie, że każdy byt można 
potraktować jako tylko pewną daną dla świadomości. 

Poglądy E. Gilsona na realizm i idealizm podlegały pewnej ewolucji. 
Zasadnicze jego stanowisko, które nazywał r e a l i z m e m  
m e t o d y c z n y m , ukształtowało się nie tylko w polemice idealistycznymi 
systemami filozoficznymi, lecz także z realizmem innych neoscholastyków, 
a w tym z realizmem kardynała Merciera.17 Gilson łączył kwestię realizmu z 
możliwością filozofii chrześcijańskiej twierdząc, że metafizyka 

                                                 
17 Por. E. Gilson, Realizm metodyczny (1937) oraz  Realizm tomistyczny a krytyka poznania 
(1947), w: E. Gilson,  Realizm tomistyczny, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1968. 
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chrześcijańska, metafizyka jako czysto rozumowo uzasadniana filozofia, 
jest możliwa wyłącznie w obrębie realizmu. Nie mówił wprawdzie o 
zasadzie immanencji, lecz jego ulubioną formułą, która swoim sensem 
odpowiada tej zasadzie, było to, że nie ma przejścia od myśli do bytu. 
Niekiedy jednak to ‘przejście od myśli do bytu’ mieszał z kwestią zasięgu 
naszej wiedzy na temat rzeczywistości, czyli nie rozdzielał wyraźnie 
problemu realizmu metafizycznego, rozważanego w kontekście zasady 
immanencji, od problemu realizmu epistemologicznego jako pytania, w 
jakiej mierze nasze kategorie i nasze pojęcia odzwierciedlają ‘świat sam w 
sobie’.  

Gilson pisze, że dowód istnienia świata, wykorzystujący zasadę 
przyczynowości, znajduje się u samego Kartezjusza, a Mercier powtarza 
tylko tę drogę, jak ją Gilson nazywa, drogę illacjonistyczną, gdy formułuje 
swoją wersję dowodu z przyczynowości. Dalej dodaje, że niektórzy 
interpretatorzy chcieli utrzymywać, że Kartezjusz dowodzi istnienia świata 
zewnętrznego w oparciu o p r a w d o m ó w n o ś ć  B o ż ą , ale twierdzi, że 
taka interpretacja Kartezjusza jest pomyłką, gdyż wprawdzie Kartezjusz 
włączył  prawdomówność Bożą w swój dowód, „ale po prostu po to, żeby 
dowieść, iż zewnętrzną przyczyną naszych wrażeń nie jest Bóg”. W 
dalszym ciągu tego samego zdania Gilson  jednak zaprzecza sobie pisząc: 
„fakt jednak, że Bóg jest prawdomówny, nie tylko nie wyklucza dowodu z 
przyczynowości, lecz czyni go możliwym: istotnie prawdomówność Boża 
uprawnia do tego szczególnego zastosowania zasady przyczynowości, która 
pozwala stwierdzić, że zewnętrzną przyczyną wrażeń jest właśnie świat 
materialny ciał rozciągłych”.18 

 Albo więc, jak najpierw sugeruje Gilson, Bóg i Jego 
prawdomówność nie są potrzebne i wystarczy sama z a s a d a  
p r z y c z y n o w o ś c i , albo prawdomówność Boża czyni dopiero możliwym 
zastosowanie tej zasady i uznanie, że istnieje świat zewnętrzny.  Można 
zupełnie tu pominąć kwestię wierności tekstom Kartezjusza, bo, jak to było 
widać z powyżej przedstawionej krytyki stanowiska Merciera, sama zasada 
przyczynowości nie wystarczy, aby ‘przełamać’ zasadę immanencji i tym 
samym dowieść realizmu metafizycznego - potrzebny jest Bóg i Jego 
prawdomówność, natomiast to, czy jest On bezpośrednią przyczyną 
doznawanych przez nas wrażeń, czy też czyni to za pośrednictwem, 
istniejącego do pewnego stopnia autonomicznie świata, jest to już kwestia 
drugorzędna. Gilson nigdzie jednak nie podejmuje problemu, że aby 
prawdomówność Boża mogła czynić dowód z przyczynowości możliwym, 
to już w obrębie samej immanencji świadomości trzeba wiedzieć, że Bóg 
istnieje i że jednym z Jego atrybutów jest prawdomówność. To, że Gilson 
tego nie podejmuje, jest zrozumiałe, ponieważ sądzi on, że dowody istnienia 
Boga są możliwe tylko na gruncie realizmu, a z tego, co sam napisał, 
wynikałoby, że aby uzasadniać realizm już trzeba wiedzieć, że Bóg istnieje i 

                                                 
18 Tamże,  s. 65-66. 
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to istnieje realnie, to znaczy jako rzeczywisty transcendens, a nie jako tylko 
dana świadomości.  

Trudno jest ocenić, w jakiej mierze Gilson zdawał sobie sprawę z 
powstającej w ten sposób aporii, ale na pewno zdawał sobie z niej sprawę 
Kartezjusz, gdy za pomocą dowodu ontologicznego wykazywał istnienie 
Boga oraz Jego prawdomówności, tylko bowiem dowód wychodzący od 
pojęcia Boga, a takim dowodem jest dowód ontologiczny, pozostaje do 
dyspozycji w obrębie immanencji, gdyż tzw. dowody kosmologiczne oraz 
inne dowody, jako dowody zakładające świat zewnętrzny, przestają być 
wtedy dostępne. Nie są one dostępne, gdyż nie mają sensu dowody z ruchu 
czy z kontyngencji, gdy nie wiemy, czy poza danymi świadomości istnieje 
jakikolwiek byt zmienny. 

Swoje pozytywne stanowisko Gilson nazywał r e a l i z m e m  
m e t o d y c z n y m  w tym znaczeniu, że należy ‘z góry’, czyli w ramach 
założeń metody filozoficznej, odciąć się od wszelkich prób dowodzenia 
istnienia świata zewnętrznego, a to dlatego, że dzieje filozofii ukazały, iż 
nie ma przejścia od myśli do bytu, a więc że nie da się udowodnić istnienia 
świata zewnętrznego i że każda taka próba musi skończyć jakąś z form 
idealizmu. W  związku z tym już w samym punkcie wyjścia filozofii trzeba 
przyjąć realizm, przyjąć go jako metodyczne założenie filozofowania. 

Zajmując tego rodzaju radykalne stanowisko, Gilson skrytykował 
właściwie wszystkie próby dowodzenia istnienia świata, jakie pojawiły się 
w ruchu neoscholastycznym. Odrzucił na przykład uzasadnienia realizmu 
podawane przez ucznia Merciera, L. Noëla (1879-1953)19. Noël nazywał 
swoje stanowisko r e a l i z m e m  b e z p o ś r e d n i m , gdyż w odróżnieniu 
od pośredniego realizmu Merciera nie dowodził istnienia świata w oparciu o 
zasadę przyczynowości, lecz w punkcie wyjścia filozofii przyjmował cogito 
kartezjańskie, które jednak traktował jako ‘c o g i t o  o t w a r t e ’. Ma być 
ono ‘otwarte’ na różnego rodzaju dane, a to, co dane, jest doświadczane 
jako obce, jako coś, czego nie da się wytworzyć ani zniszczyć. To, co 
pojawia się w ten sposób, jest czymś realnym. W dyskusji z Noëlem Gilson 
wskazywał, że albo jego cogito jest rzeczywistym cogito kartezjańskim, to 
znaczy jest rozumiane jako niepowątpiewalny punkt wyjścia, a więc taki 
punkt wyjścia, wobec którego przeświadczenie o istnieniu świata realnego 
podlega swoistemu zawieszeniu i wtedy nie istnieje żadna droga przejścia 
do świata zewnętrznego, albo ‘cogito otwarte’ to tyle co ‘fakt poznania 
realności świata’ - wtedy jednak nie jest to żaden dowód realizmu. 

Realizm metodyczny nie jest jednak według Gilsona stanowiskiem 
dogmatycznym, może być bowiem uzasadniany, lecz żadne z tych 
uzasadnień nie ma charakteru dowodu istnienia świata zewnętrznego 
wychodzącego od bezpośrednich danych świadomości. Realizm 

                                                 
19 Por. L. Noël, Note sur le “probleme” de la connaissance, w: „Annales de l’Institut 
Supériere de Philosophie“ 2(1913), s. 663-688;  Le realism immédiate, Louvain: l’Institut 
Supériere de Philosophie 1938. 
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metodyczny można uzasadniać według Gilsona negatywnie, to znaczy przez 
ukazywanie błędności stanowiska idealistycznego, oraz pozytywnie, to 
znaczy przez ukazanie oczywistości i owocności realizmu. Filozofując w 
tym duchu Gilson starał się wykazać, że idealizm nie spełnia warunków 
stawianych filozofii, a mianowicie wychodzi od zasad nieoczywistych i 
nieuzasadnionych, że jest niezgodny z doświadczeniem, w tym na przykład 
sensie, że wiemy, iż Ziemia istniała zanim pojawiały się organizmy 
wyposażone w świadomość, a więc że ‘istnieć’ nie może równać się ‘być 
spostrzeganym przez jakąś istotę świadomą’. W tym wypadku widać, że 
Gilson nie pozostaje na teoretycznym poziomie głównego problemu, jaki 
sobie postawił w polemice z idealizmem,  to znaczy na poziomie pytania o 
przejście od myśli do bytu, gdyż miesza tu immaterializm w stylu 
Berkeleya, czyli idealizm kategorialny, w którym ‘istnieć’ znaczy ‘być 
spostrzeganym przez jakąś istotę świadomą’, z transcendentalnym 
problemem idealizmu, to znaczy z idealizmem interpretowanym w  
kontekście zasady immanencji.  

 Według Gilsona idealizm jest też stanowiskiem destrukcyjnym, a to 
przez swoją jałowość i bezpłodność teoretyczną oraz jawną niezgodność z 
praktyką. Nie jest on natomiast wewnętrznie sprzeczny i ta wewnętrzna 
koherencja stanowi jego siłę. Gilson wskazywał również, że fakt istnienia 
iluzji, halucynacji i snów nie uprawnia do postawienia tezy idealistycznej. 
Słabością argumentacji Gilsona wydaje się być jednak to, że nawet gdy 
przyjmiemy, iż dotychczas nikomu nie udało się p r z e j ś ć  o d  m y ś l i  d o  
b y t u , to z tego nie wynika, że takie przejście jest w ogóle niemożliwe. 
Gdyby Gilson chciał podać argument na rzecz niemożliwości tego rodzaju 
przejścia od myśli do bytu, to musiałby to być argument równie silny, jak 
ten, którego możliwość sam kwestionował, a mianowicie musiałby być 
równie silny, jak argument na rzecz realizmu. 

Na granicy pomiędzy Gilsonowskim odrzuceniem dowodzenia 
istnienia świata a próbami jego dowodzenia za pomocą odwołania się do 
oczywistości zmysłowej oraz do pierwotnego sądu mającego wyrażać tę 
oczywistość znajdują się koncepcje uzasadniania realizmu zawarte pismach 
M.A. Krąpca (1921-) Rolę ‘mostu’ pomiędzy świadomością a światem 
zewnętrznym, pomiędzy podmiotem a realnością (bytem) odgrywa tu sąd, 
nazywany sądem egzystencjalnym. Wzorcowo patrząc Krąpiec ma na myśli 
te wszystkie sytuacje, w których, w oparciu o zmysłowe spostrzeganie, 
spontanicznie akceptujemy istnienie czegoś poza naszą świadomością 
mówiąc na przykład, że ten oto przedmiot, drzewo, góra itd. istnieją. S ą d  
e g z y s t e n c j a l n y  w tym znaczeniu jest według Krąpca dwojakiego 
rodzaju, to znaczy może on być ‘wypełniony’ realnością poznawczą 
konkretu istniejącego na zewnątrz podmiotu, albo może się odnosić do 
istnienia samego podmiotu. W aspekcie epistemologicznym obie odmiany 
sądu egzystencjalnego są ‘równosilne’, są one bezpośrednie, pierwotne, 
afirmatywne i jako takie fundują realistyczność wiedzy ludzkiej. 
Genetycznie jednak pierwszorzędnym aktem jest sądzenie egzystencjalne 
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odnoszące się do konkretu transcendentnego wobec świadomości: pierwsza 
bowiem reakcja poznawcza na istnienie czegokolwiek intenduje na zewnątrz 
podmiotu i jako taka nie jest zorientowana egotycznie.20 

Wdaje się jednak, że tego rodzaju rozwiązanie, jeżeli będziemy je 
rozumieli jako dowód realizmu, a więc jako ‘przełamanie’ zasady 
immanencji i przejście od myśli do bytu, będzie jednak podlegało 
‘s a n k c j i  G i l s o n a ’, że każdy dowód wychodzący od świadomości musi 
na zawsze pozostać w jej immanencji. Stwierdzenie realności, nawet w 
ramach sądu egzystencjalnego, zawsze odnosi się do tego, co dane jest w 
obrębie świadomości, chyba że sąd egzystencjalny niejako ‘ustanawia’, że 
to, co w ten sposób jest stwierdzane, jest tym samym realne, to znaczy 
zewnętrzne wobec świadomości. Wtedy jednak sąd ten nie tyle stwierdzałby 
realność, co raczej ją konstytuował. 

 
 Fenomenalizm 

 
A. UWAGI WPROWADZAJĄCE 

 
Terminy ‘fenomenalizm’ i ‘idealizm’ były w dziejach filozofii 

wielorako używane i swoje znaczenie uzyskiwały zależnie od kontekstu. 
Niekiedy ‘fenomenalizm’ traktowano jako stanowisko równoznaczne 
idealizmem, niekiedy zaś mówi się, że idealizm, będąc stanowiskiem 
bardziej ogólnym, posiada aspekt fenomenalistyczny, albo rezerwuje się 
miano fenomenalizmu dla tych kontekstów, w których chodzi o jedno ze 
stanowisk dotyczących przedmiotu percepcji zmysłowej, wtedy zaś 
przeciwstawia się fenomenalizm realizmowi bezpośredniemu i realizmowi 
pośredniemu (reprezentacjonizmowi). To ciągle trwające zamieszanie 
terminologicznie zwiększa się jeszcze w ten sposób, że zarówno 
fenomenalizm jak i idealizm - gdy się je od siebie odróżnia - posiadają 
wymiar agnostyczny, wzgl. sceptyczny. Trudno jest raczej oczekiwać, że w 
dającym się przewidzieć czasie dojdzie do jakiegoś ujednolicenia 
terminologii, gdyż dla filozofii systematycznej ważne jest uwzględnianie jej 
dziejów, a w nich nie panowała jednolitość terminologiczna. W dalszym 
ciągu rozważań fenomenalizm i idealizm będą omawiane osobno i 
traktowane jako odrębne stanowiska, chociaż trudno jest zaprzeczyć, że 
idealizm ma wymiar fenomenalistyczny i agnostyczny oraz że w luźnym 
sensie terminy ‘idealizm’ i ‘fenomenalizm’ mogą być używane zamiennie. 

Najogólniej  rzecz biorąc,  fenomenalizm jest doktryną uznającą, że 
d a n e  s ą  n a m  n i e  r z e c z y  s a m e ,  l e c z  w y ł ą c z n i e  z j a w i s k a  
(fenomeny). Według zwolenników tego stanowiska zarówno w poznaniu 
potocznym jak i w naukach zdobywamy wiedzę wyłącznie o zjawiskach, 
poznajemy rzeczy fizyczne tylko w ten sposób, w jaki nasza konstytucja 
                                                 
20 Por. M.A. Krąpiec,  Realizm ludzkiego poznania, Poznań: Pallottinum 1959 i Metafizyka, 
Lublin: TN KUL 19782; por. też W. Chudy. Refleksja a poznanie bytu, Lublin: Redakcja 
Wydawnictw KUL 1984.  
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psychofizyczna reaguje na świat. Z mocniejszą interpretacją fenomenalizmu 
mamy do czynienia wtedy, gdy twierdzi się, po pierwsze, że nie poznajemy 
niczego innego niż treści własnej świadomości, ale także, po drugie, iż nie 
istnieją żadne rzeczy fizyczne będące przyczynami naszych reprezentacji 
mentalnych. 

Historycznych antecedencji fenomenalizmu można doszukiwać się 
w XVII w., a mianowicie w metafizycznych poglądach G.W. Leibniza, 
który cały świat cielesny, a w tym przestrzeń i czas, uznał za ‘czyste 
fenomeny’, chociaż fenomeny ‘dobrze ugruntowane’ (bene fundata), 
podczas gdy prawdziwą realność stanowią substancje, w tym zaś 
szczególnie substancje duchowe, nazwane przez Leibniza monadami. W ten 
sposób Leibniz chciał rozwiązać Kartezjański problem dualizmu pomiędzy 
duszą a ciałem: według Leibniza łatwiej jest zrozumieć, jak niefizyczna 
dusza może wpływać na fizyczne ciało, gdy uznamy, że ciała są tylko 
fenomenami, a nie rzeczywistością samą w sobie. 

Jako wzorcowy przykład fenomenalizmu (metafizycznego) 
traktowane są poglądy G. Berkeleya, to znaczy jego teza, że ‘być’ dla 
rzeczy fizycznych to tyle, co ‘być spostrzeganym’ przez jakiś podmiot (esse 
= percipi), jednymi zaś bytami, dla których ta równoważność nie obwiązuje, 
są duchowe substancje spełniające akty spostrzegania. Fenomenalizm 
metafizyczny zostanie bliżej przedstawiony następnym punkcie. Gdy 
pominiemy stanowisko idealizmu, wzgl. fenomenalizmu 
transcendentalnego, reprezentowane m.in. przez  Kanta - który zresztą 
krytykował fenomenalizm Berekley’a - to należy zauważyć, że późniejsze 
poglądy fenomenalistyczne były głoszone już z mniejszą emfazą 
metafizyczną i miały albo charakter postulatu metodologicznego, albo tezy 
lingwistycznej. 

W sensie p o s t u l a t u  m e t o d o l o g i c z n e g o  fenomenalizm był 
często traktowany jako antyspekulatywny ideał postępowania w naukach 
przyrodniczych: nauki powinny ograniczyć się badania tego, co jest dane 
bezpośrednio, a więc do badania zjawisk, do badania ich koegzystencji i ich 
następstwa oraz logicznych relacji pomiędzy nimi. ‘Rzetelna nauka’ ma 
bazować wyłącznie na doświadczeniu (monizm doświadczeniowy) i unikać 
przyjmowania jakichkolwiek bytów, których istnienia nie da się wykazać w 
doświadczeniu oraz jakichkolwiek spekulacji na temat tego, co przekracza 
granice doświadczenia, przy czym doświadczenie rozumiano wąsko, 
empirystycznie, to znaczy jako doświadczenie zmysłowe. Postawę 
fenomenalistyczną w tym znaczeniu reprezentowali przedstawiciele nurtów 
pozytywistycznych, poczynając od idei pozytywistycznych obecnych 
wyraźnie już u D. Hume’a (1711-1776), poprzez pozytywizm A. Comte’a 
(1798-1857), pozytywizm E. Macha (1838-1916) i  R. Avenariusa (1843-
1896), aż po XX-wieczny neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. W ramach 
tych kierunków nie neguje się wprawdzie, że muszą istnieć jakieś przyczyny 
naszych doświadczeń, a więc nie dokonuje się metafizycznej eliminacji 
rzeczy jako przyczyn posiadanych przez nas reprezentacji mentalnych, ale 
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podkreśla się, że poznanie naukowe powinno ograniczyć się do tego, co jest 
dane w doświadczeniu, a tym, co jest dane, są zjawiska. 

 Fenomenalizm, jako metodologiczny monizm doświadczeniowy, 
pociąga za sobą problem przekładalności języka, w którym odnosimy się do 
rzeczy niezależnych od naszego doświadczenia, na język wyłącznie 
fenomenalistyczny. Gdy, jako radykalni empiryści, chcemy oczyścić naukę 
ze wszelkich supozycji pozadoświadczeniowych, albo, jak zwykło się wtedy 
mówić, ze wszelkich supozycji metafizycznych, to zmuszeni jesteśmy 
dowieść, że język, w ramach którego mówimy o obiektach niezależnych od 
naszych doświadczeń, da się przełożyć na język, w którym mówimy tylko o 
doświadczeniach tych obiektów. W ten sposób powstaje problem tzw. 
f e n o m e n a l i z m u  s e m a n t y c z n e g o . Trzeba jednak zwrócić uwagę, 
że problem fenomenalizmu semantycznego odnosi się także bytów 
nieobserwowalnych, których istnienie postuluje nauka: konsekwentny 
empirysta, co tutaj znaczy fenomenalista, musi być w stanie dokonać 
przekładu na język bezpośredniego doświadczenia tych wyrażeń należących 
do nauki, które zawierają odniesienie do atomów, cząstek elementarnych 
itd. Nawet gdyby w przyszłości okazało się, że również takie rzeczy, jak 
cząstki elementarne (określonego poziomu) dają się obserwować 
bezpośrednio, to i tak będziemy musieli przyjąć, że mają one jakieś 
nieobserwowalne przyczyny, a zatem również i dla tych przyczyn znowu 
powstanie problem ich fenomenalistycznej interpretacji.    

 
B. FENOMENALIZM METAFIZYCZNY 

 
Stanowisko G. Berkeleya, dotyczące charakteru powiązania 

pomiędzy umysłem (duchem) a światem, nazywane jest fenomenalizmem 
metafizycznym z tego powodu, że nie ogranicza się ono wyłącznie do analiz 
epistemologicznych, lecz bierze też pod uwagę problemy dotyczące istoty 
materii i natury Boga. Według Berkeleya wszystko, co istnieje, składa się z 
substancji duchowych i z idei.21 Substancje duchowe są albo skończone, 
albo nieskończone. Nieskończoną substancją duchową jest Bóg. Przez 
‘idee’ Berkeley rozumiał różnego rodzaju treści, które znajdują się w 
umyśle, a ‘istnieć’ dla idei równa według niego się ‘być spostrzeganym’ 
przez jakąś substancję duchową. (esse = percipi). Chociaż pomiędzy ideami 
występują regularności następowania po sobie i współistnienia, to nigdy nie 
jest tak, że jedna idea jest przyczyną innej, i d e e  s ą  c a ł k o w i c i e  
p a s y w n e  (nieaktywne). Główna teza Berkeley’a polegała na tym, że to, 
co na naturalnie uważamy za istniejący niezależnie od naszych umysłów 
świat materialny, jest w rzeczywistości zbiorem idei.22    

                                                 
21 G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński/J. Sosnowska, 
Warszawa: PWN 1956. 
22 Poniższa prezentacja problematyki fenomenalizmu metafizycznego G. Berkeley’a 
wykorzystuje analizy W. Stegmüllera zawarte w jego Hauptströmungen der 
Gegenwartsphilosophie, t. 4. Stuttgart: Kröner 1989, s. 375-387.  
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Jeżeli świat jest wyłącznie zbiorem idei posiadanych przez 
substancje duchowe, to, jak brzmiał jeden z podstawowych zarzutów, na 
czym zatem polega różnica pomiędzy złudzeniami a rzeczywistością? 
Berkeley twierdził, że zbiór rzeczywistych spostrzeżeń, a więc takich, które 
nie są złudzeniami, wyróżnia się tym, iż dane w nich treści są niezależne od 
woli spostrzegającego podmiotu: rzeczywiste spostrzeżenia są bardziej 
uporządkowane niż złudzenia oraz przebiegają według określonych reguł, 
które przyrodoznawstwo nazywa prawami. Żadna z tych cech nie pojawia 
się natomiast wypadku złudzeń. Z tego wyciągał wniosek, że idee zmysłowe 
musiały zostać stworzone w naszych umysłach przez potężnego ducha, czyli 
Boga, z drugiej jednak strony idee, które konstytuują świat dany w 
percepcji, nie muszą ciągle na nowo być stwarzane przez Boga: gdy nie 
dokonujemy żadnych aktów spostrzegania, one ciągle istnieją dlatego, że są 
ciągle spostrzegane przez Boga. 

Inny zarzut stwierdzał, że jeżeli idea może istnieć tylko dlatego, że 
jest spostrzegana, to w takim wypadku musi chodzić o przedmiot istniejący 
wyłącznie w świadomości, wtedy jednak nie jest możliwe, żeby więcej niż 
jeden skończony duch (umysł) mógł spostrzegać dokładnie tę samą ideę. 
Różne duchy (umysły) mogą wprawdzie spostrzegać bardzo podobne idee, a 
nawet idee o dokładnie takiej samej treści, lecz fakt, że jeden duch 
spostrzega jakąś określoną treść, jest czymś numerycznie różnym od faktu, 
że inny duch spostrzega bardzo podobną lub dokładnie taką samą treść. W 
kontekście tej trudności stanowisko Berkeleya można interpretować w ten 
sposób, że gdy na przykład patrzę na dom otoczony drzewami, to ta scena 
przedmiotowa przestaje istnieć wtedy, gdy ‘ja’ przestaję ją spostrzegać i jest 
to niezależne od tego, że nadal istnieje podobna lub identyczna idea drzewa, 
ponieważ spostrzegają ją inne duchy (umysły) lub Bóg. 

 Stanowisko fenomenalizmu metafizycznego można jednak 
rozumieć inaczej, a mianowicie w ten sposób, że idee, jeśli chodzi o ich 
istnienie, są wprawdzie zależne od dokonujących percepcji duchów, lecz nie 
są one ukonstytuowane przez to, że są spostrzegane. W takim wypadku 
należałoby uznać, że idee są czymś więcej niż tylko treściami świadomości: 
‘rzeczywiste rzeczy’ byłyby ideami bezpośrednio wywoływaniami przez 
wolę Boga, a więc drzewo, które widzę, miałoby istnienie niezależne od 
tego, że jest przeze mnie spostrzegane, ‘istnieć’ dla drzewa nie oznaczałoby 
‘być spostrzeganym przez mnie’. Drzewo nie byłoby czymś wywołanym 
przez Boga wyłącznie w moim umyśle, lecz czymś, co całkowicie 
niezależnie od mojego umysłu zostało powołane do istnienia przez Boga w 
innych niż mój umysłach i jest nadal przez Niego podtrzymywane w 
istnieniu, a przez mnie jest spostrzegane jako przedmiot realny, to znaczy 
jako przedmiot niezależny od mojego spostrzegania. 

W tym miejscu warto jest zauważyć, że również i t r a d y c y j n a  
i n t e r p r e t a c j a  t e i z m u  przyjmuje istnienie zależności świata 
fizycznego od Boga, a mianowicie świat został przez Boga powołany do 
istnienia i ciągle jest w tym istnieniu podtrzymywany. Można jednak 
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twierdzić, że w ramach tradycyjnego teizmu relacja podtrzymywania w 
istnieniu pozostaje zasadniczo niewyjaśniona, podczas gdy u Berkeleya 
mamy do czynienia z dobrze dającą się uchwycić interpretacją zależności 
świata fizycznego od jego Stwórcy, a mianowicie świat składa się z idei, 
które istnieją w duchu Bożym, jak również z idei umieszczonych przez 
Boga w duchach skończonych. 

Berkeley podaje kilka argumentów na rzecz swojej głównej tezy, że 
dla świata zmysłowego ‘być’ równa się ‘być spostrzeganym’, twierdzi na 
przykład, że istnieje sprzeczność w supozycji, że drzewo istnieje samo dla 
siebie, to znaczy nie będąc przedmiotem spostrzeżenia ze strony jakiegoś 
ducha (umysłu), każdy bowiem, kto twierdzi, że przedstawia sobie 
samoistne istnienie drzewa, jednocześnie przedstawia sobie drzewo. Wydaje 
się jednak, że w tym wypadku Berkeley nie ma racji, bo nie istnieje żadna 
sprzeczność w następującym powiedzeniu: tworzę sobie pojęcie, że istnieje 
pewne drzewo, którego nikt sobie nie przedstawia i którego nikt nie 
spostrzega. Inaczej to formułując, przedstawiać sobie, że gdzieś jest drzewo, 
nie znaczny tego samego, co przedstawiać sobie, że jest gdzieś drzewo, 
które sobie ktoś przedstawia. To ostatnie stwierdzenie jest wystarczające dla 
realisty, gdy mówi samodzielnym istnieniu drzewa. 

Słabością powyższego argumentu jest dodatkowo i to, że dowodzi 
on zbyt mało: dowodzi on bowiem tylko tyle, że nie można bez 
sprzeczności przyjąć, że istnieją drzewa, które nie są przez kogoś 
przedstawiane, lecz nie dowodzi tego, że drzewa istnieją tylko dlatego, że są 
przedstawiane. Z drugiej jednak strony, argument ten dowodzi zbyt wiele, 
chociaż bowiem został pomyślany jako odnoszący się do obiektów 
zmysłowych, to ten fakt nie odgrywa w nim zasadniczej roli i może zostać 
użyty przeciwko tezie Berkeleya, że istnieją inne duchy, to znaczy 
przeciwko tezie, że istnieją inne podmioty, które dokonują percepcji i które 
istnieją niezależnie od percepcji dokonywanych przeze ‘mnie’. W ramach 
tej interpretacji mógłby to być argument na rzecz solipsyzmu.  

Druga rodzaj ‘dowodu’, który Berkeley formułuje na rzecz swojego 
immaterializmu, polega na obserwacji, że wszystkie nasze stany 
percepcyjne posiadają określone treści, a treści tych nie da się oddzielić - 
nawet tylko myślowo - od tego, że są spostrzegane przez jakiś umysł 
(ducha). We współczesnej terminologii ‘idee’ Berkeleya nazywa się 
o b i e k t a m i  i n t e n c j o n a l n y m i . Gdy spostrzegam drzewo w ogrodzie, 
to można powiedzieć, że treść tego spostrzeżenia, treść ta wzięta jako 
intencjonalny  obiekt mojego spostrzeżenia, nie da się oddzielić od samej 
czynności spostrzegania, a więc ‘być’ dla obiektów intencjonalnych oznacza 
‘być spostrzeganym’. Żyjąc w nastawieniu naturalnym jesteśmy jednak 
przekonani, że w większości wypadków treściom intencjonalnym 
odpowiadają przedmioty istniejące niezależnie od samych czynności 
spostrzegania: drzewu, jako intencjonalnemu obiektowi spostrzegania, 
odpowiada drzewo, które istnieje niezależnie od jakichkolwiek spostrzeżeń. 
Z drugiej strony, wiemy, że w sytuacjach różnorakich złudzeń znajdujemy 
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się w dokładnie takim samym wewnętrznym stanie doświadczeniowym, jaki 
zachodzi w spostrzeżeniach uznawanych za werydyczne, podczas gdy w 
rzeczywistości nic tym stanom nie odpowiada, a zatem możliwe jest do 
pomyślenia przeniesienie tego rodzaju sytuacji na całość naszego 
doświadczenia: drzewom, domom itd., jako intencjonalnym obiektom 
naszego doświadczenia, mogłyby nie odpowiadać żadne obiekty 
rzeczywiste. Berkeley nie chciał zaakceptować tego rodzaju sceptycyzmu w 
odniesieniu do świata zewnętrznego, wręcz przeciwnie, za pomocą swojego 
stanowiska chciał znaleźć ś r o d e k  o b r o n n y  p r z e c i w k o  
s c e p t y c y z m o w i . Próbował zatem dowodzić, że hipoteza niezależnego 
od spostrzegania świata materialnego nie da się bez sprzeczności 
sformułować i aby to okazać, podawał następujące argumenty. 

Po pierwsze, istnieje wprawdzie zgoda co do tego, że idee, jako 
obiekty intencjonalne, istnieją wyłącznie w umyśle (duchu), powstaje 
jednak pytanie, czy mogą istnieć rzeczy poza umysłem, do których idee są 
podobne lub których są kopiami? Odpowiedź musi być negatywna, gdyż, 
jak mówi Berkeley, i d e a  m o ż e  b y ć  p o d o b n a  t y l k o  d o  i d e i . 
Jednak zwolennik stanowiska przeciwnego immaterializmowi może 
powiedzieć, że nie jest a priori wykluczone, że idea może być podobna do 
czegoś innego niż idea: jeżeli przyjmiemy, że treść pewnej idei równa się A, 
to również -  w przybliżeniu -  rzeczywistość odbita przez A może być także 
A. Jeżeli na przykład widzę przedmioty o podobnym kształcie i o podobnej 
wielkości, na przykład dwie podobne kule bilardowe, to w normalnych 
wypadkach w moim polu widzenia powinny znajdować się dwa obiekty o 
podobnej wielkości i podobnym kształcie. 

Po drugie, Berkeley, krytykuje stanowisko J. Locke’a (1632-1704), 
zgodnie z którym idee tzw. jakości drugorzędnych - barwy, dźwięki, 
zapachy itd. - nie są kopiami czegoś, co istnieje poza ludzkim umysłem, 
podczas gdy ideom dotyczącym jakości pierwszorzędnych - rozciągłość, 
kształt, ruch itd. - odpowiadają ich korelaty poza umysłem. Zdaniem 
Berkeleya Locke nie podaje żadnych argumentów na rzecz tej ostatniej tezy, 
to znaczy, że ideom jakości pierwszorzędnych odpowiadają ich korelaty 
poza umysłem, a poza tym nie możemy wytworzyć sobie idei ciała, która 
zawierałaby tylko jakości pierwszorzędne, nie przypisując jej posiadania 
jakichś własności (jakości) drugorzędnych. W tym wypadku odpowiedź ze 
strony przeciwnika immaterializmu mogłaby wyglądać następująco: można 
twierdzić, że każde naukowe wyjaśnienie jakości drugorzędnych będzie się 
zawsze musiało ograniczać wyłącznie do przestrzennych własności 
przedmiotów, a więc, w języku Locke’a, włącznie do ich jakości 
(własności) pierwszorzędnych. Nie trzeba przy tym rozstrzygać, czy ta sama 
sytuacja ma miejsce w wypadku samych jakości pierwszorzędnych, należy 
jednak przypuszczać, że każda hipoteza wyjaśniająca jakości drugorzędne 
będzie musiała się posłużyć jakimiś własnościami o charakterze  
przestrzennym i - co więcej - że taka hipoteza nie będzie ograniczała się do 
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tych własności (jakości) pierwszorzędnych, które dane są w naturalnym 
procesie spostrzegania.  

Po trzecie, Berkeley twierdzi, że wartości, które przypisujemy 
jakościom pierwszorzędnym mają charakter wielkości relatywnych, a to 
wystarcza według niego do uznania, że jakości pierwszorzędne istnieją 
tylko w naszym  umyśle. W odpowiedzi na to przeciwnik Berkeleya może 
stwierdzić, że nawet gdyby wielkość, długość czy ruch były relatywne, to 
mimo to mogą być obiektywne: r e l a t y w n o ś ć  n i e  i m p l i k u j e  
z a l e ż n o ś c i  o d  u m y s ł u  (ducha). 

Po czwarte, według Locke’a substancja, czyli substrat mający być 
podstawą jakości pierwszorzędnych, nie jest czymś, co jest dane, jest raczej 
nieznanym nam czymś, co ma być ‘nośnikiem’ jakości (własności) 
pierwszorzędnych. Jeżeli tak jest, to mówienie o substancji jako o ‘nośniku’ 
jest tylko metaforyczne, nie możemy bowiem nadać żadnego określonego 
znaczenia ani pojęciu substancji jako ‘nośnika’, ani też nie możemy określić 
samej relacji bycia ‘nośnikiem’. W odniesieniu do tego zwolennik realizmu  
będzie twierdził, że substrat (‘nośnik’), o który chodzi w tej dyskusji, może 
mieć kształt, wielkość, może się poruszać i zmieniać się w czasie, a więc że 
można mu, jak to czyni fizyka, przypisać pewne określone własności.  

Po piąte, nawet gdybyśmy mogli sobie bez sprzeczności przedstawić 
istnienie niezależnego od umysłu świata materialnego, to i tak nigdy nie 
będziemy w stanie stwierdzić, że wiemy, iż taki świat istnieje, a zatem 
s c e p t y c y z m  w stosunku do istnienia świata materialnego zawsze będzie 
możliwy. W tym wypadku przeciwnik Berkeleya może odpowiedzieć, że 
stanowisko stwierdzające istnienie rzeczywistości niezależnej od naszego 
umysłu (ducha) potwierdza się w ten sposób, że jest to lepsze wyjaśnienie 
dla naszych percepcji zmysłowych niż każda inna konkurencyjna teoria. 
Dodatkowo powstaje dla Berkeleya następująca trudność: w pewnym 
aspekcie jego stanowisko ma charakter realistyczny, gdyż także i on musi 
przyjąć istnienie odpowiedniości pomiędzy ideami w naszym umyśle a 
ideami w umyśle Boga, a zatem również i dla niego główny problem tzw. 
reprezentacjonistycznej koncepcji percepcji zmysłowej musi pozostać 
nierozwiązany, a mianowicie problem tzw. ‘zasłony idei’. Stąd ‘argument z 
grożącego sceptycyzmu’ nie może posiadać tej wartości, którą Berkeley mu 
przypisuje, gdyż trafia on również w jego ‘r e a l i s t y c z n y  
i m m a t e r i a l i z m ’. 

Po szóste, Berkeley twierdzi, że nawet gdy przyjmiemy istnienie 
świata materialnego, to i tak nie wyjaśnia to istnienia idei w naszych 
umysłach, gdyż o d d z i a ł y w a n i e  m a t e r i i  n a  d u c h a  nie jest 
możliwe do zrozumienia. To, że dla stanowiska przeciwnego stanowisku 
Berkeleya, a mianowicie dla stanowiska, które uznaje niezależne od umysłu 
istnienie świata materialnego, powstaje trudność wyjaśnienia relacji 
pomiędzy umysłem i ciałem (światem materialnym), nie dowodzi jeszcze 
automatycznie, że nie są możliwe takie odmiany stanowiska 
materialistycznego i realistycznego, które będą mogły dać sobie radę z tą 
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trudnością. Jednym z możliwych wyjść może być stwierdzenie, że nie tylko 
istnieje świat materialny niezależny od umysłu, lecz również że i sam umysł 
jest czymś materialnym, a wtedy problem sposobu połączenia pomiędzy 
umysłem a ciałem nie powstaje. 

Po siódme, według Berkeleya i d e e  s ą  p a s y w n e  i jako takie nie 
posiadają żadnych sił przyczynowych, gdyby więc nawet istniały takie 
jakości  pierwszorzędne jak rozciągłość i ruch, które byłyby podobne do 
naszych idei, to i one również musiałyby być pasywne, a jako takie nie 
mogłyby uznane za przyczyny samych idei. W tym wypadku odpowiedź ze 
strony przeciwnika Berkeleya wydaje się dość prosta: jeżeli uznamy, jak to 
miało miejsce w argumencie pierwszym, że nasze idee mogą być podobne 
do rzeczy na zewnątrz umysłu, to z tego nie musi wynikać, że rzeczy do 
których podobne są idee, same z kolei muszą być tak samo pasywne i 
pozbawione sił przyczynowych jak idee w umyśle. 

 
C. KRYTYKA FENOMENALIZMU METAFICYZNEGO 

 
Argumentując przeciwko metafizycznemu fenomenalizmowi 

Berkeleya, zwolennik stanowiska realistycznego i materialistycznego będzie 
się powoływał na f a k t y  z  z a k r e s u  w i e d z y  p r z y r o d n i c z e j  i w 
ten sposób będzie też sugerował, że proponowane przez niego rozwiązanie 
jest lepsze niż metafizyczny fenomenalizm. Dziwne jest, jak powie, że 
dwuwymiarowe dane, które pojawiają się na siatkówce oka, są tak dobrze ze 
sobą zestrojone, iż stanowią odzwierciedlenie trójwymiarowego świata, w 
którym znajdują się relatywnie stałe przedmioty. Doświadczamy także, iż 
dane pochodzące ze zmysłu dotyku i ze zmysłu kinestetycznego (zmysłu 
ruchu) z jednej strony oraz dane pochodzące ze zmysłu wzroku z drugiej, 
ściśle ze sobą współgrają w ten sposób, że powstaje w nas wrażenie, iż 
dotykamy dokładnie tych samych rzeczy, które spostrzegamy wzrokowo i 
wśród których się poruszamy. Również i dane dostarczane przez zmysł 
słuchu, smaku i węchu wydają się należeć do tego jednolitego systemu. 
Cytrynę, która smakuje kwaśno, można widzieć i można jej dotykać. Co 
więcej, dzięki osiągnięciem przyrodoznawstwa ostatnich kilku wieków stało 
się możliwe wyjaśnianie zachowania się obiektów fizycznych znajdujących 
się w trójwymiarowej przestrzeni poprzez odniesienie się od 
mikrostrukturalnych własności tych obiektów, które są niedostępne naszym 
zmysłom. Za pomocą odwołania się do tych mikrostrukturalnych własności 
można także, przynajmniej częściowo, wyjaśniać procesy prowadzące do 
powstania percepcji zmysłowej. 

 Czy teoria Berkeleya może poradzić sobie ze wszystkimi 
powyższymi problemami? Odpowiedź zależy od tego, jak zinterpretujemy 
fenomenalizm metafizyczny. Jedna interpretacja stanowiska Berkeleya 
polegałaby na tym, że wszystko, co mówią nam nauki przyrodnicze o 
świecie,  w rzeczywistości nie istnieje, to znaczy nie istnieje trójwymiarowa 
przestrzeń, w której trwają przedmioty fizyczne, wyposażone w mikro i  
makrostruktury, istnieje zaś tylko Bóg i stworzone przez Niego idee. Idee te 
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tylko niejako przypadkowo dają nam okazję do postawienia hipotez na 
temat fizycznej struktury świata. W ramach takiej interpretacji powstaje 
jednak problem, w jaki sposób Bóg mógłby nam dostarczać w ten sposób 
ukształtowanych idei, iż tylko wydawałyby się nam, że co do 
najdrobniejszych szczegółów reprezentują one świat, gdyby sam Bóg nie 
miał o tym świecie podobnie szczegółowej wiedzy? 

 Według drugiej interpretacji idee dostarczane nam przez Boga są 
tak samo różnorodne i systematyczne, jak różnorodny i systematyczny 
wydaje się nam obraz świata uzyskiwany w naukach przyrodniczych, a więc 
na przykład także Bóg spostrzegałby czterowymiarowy świat Einsteinowski  
wraz z  poruszającymi się w nim obiektami, stąd zaś można byłoby 
powiedzieć, że cały p o s t ę p  n a u k o w y  p o l e g a  n a  p r z y b l i ż a n i u  
s i ę  d o  w ł a ś c i w e g o  o p i s u  n i e k t ó r y c h  i d e i  B o ż y c h . W tym 
wypadku sytuacja przedstawiałaby się lepiej niż w przypadku interpretacji 
pierwszej, gdyż idee Boże odzwierciedlałyby świat takim, jakim on się nam 
wydaje być,  zarówno na gruncie zdrowego rozsądku jak i w ramach nauk. 

Ta druga interpretacja posiada wiele zalet w porównaniu ze 
stanowiskiem realistycznym i materialistycznym, lecz ma też trudności. Do 
świata fizycznego, a tym samym też do idei w umyśle Boga i w naszych 
umysłach, musiałyby wtedy należeć anatomia i fizjologia spostrzegania 
zmysłowego. Przyjmujemy, że końcowym elementem fizjologicznych 
łańcuchów przyczynowych jest wrażenie zmysłowe, które reprezentuje 
określony przedmiot, jednak w ramach fenomenalizmu metafizycznego 
trzeba byłoby uznać, że wszystkie wcześniejsze składniki tego łańcucha są 
całkowicie pozbawione znaczenia, inaczej mówiąc, dziwne byłoby, że w 
ogóle wszystkie te detale fizjologiczne w ogóle istnieją. Jeżeli dla teorii 
materialistycznej i realistycznej pojawiała się trudność wyjaśnienia relacji 
przyczynowej pomiędzy stanami mózgu a takimi świadomymi stanami 
mentalnymi jak spostrzeżenie zmysłowe, to dla koncepcji Berkeleya 
trudność ta wydaje się być o wiele większa, bo koncepcja ta musiałaby 
prowadzić do negacji jakichkolwiek relacji przyczynowych.  

Drugi problem dotyczy aktów woli spełnianych przez ludzi: 
normalnie przyjmujemy, że nasze a k t y  w o l i  umożliwiają nam 
wprowadzanie zmian w świecie fizycznym, gdy jednak staniemy na 
stanowisku fenomenalizmu metafizycznego Berekelya, to należałoby 
stwierdzić, że możemy także wprowadzać zamiany w ideach w umyśle 
Boga. Chociaż jest tak, że Bóg wywołuje we nas wszystkie idee zmysłowe, 
to niektóre z nich musiałyby być w ten sposób ukształtowane, że to my 
moglibyśmy je wywoływać - wcześniej lub jednocześnie - w umyśle Boga. 

 Po trzecie, istnieje ogromna ilość szczegółów dotyczących świata, 
których istnienie uznajemy za coś całkowicie naturalnego, gdy akceptujemy 
świat materialny niezależny od umysłu, jednak wszystkie te szczegóły stają 
się zbędne i dziwne, gdy potraktujemy je wyłącznie jako intencjonalne 
obiekty (idee) w umyśle Boga. W ten sposób wszystkie szczegółowe 
ukształtowania, które akceptuje współczesna fizyka, należałoby przypisać 
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Bożym ideom, wydaje się to jednak mało przekonywające, gdyż w czysto 
duchowym świecie, jaki stanowi umysł Boży, nie może być miejsca dla tego 
rodzaju detali. 
 

D. FENOMENALIZM METAFIZYCZNY I SEMANTYCZNY 
  
Stanowisko Berkeleya nie jest ‘czystym’ fenomenalizmem, gdyż 

zawiera elementy realistyczne. Nie dla wszystkich przedmiotów obowiązuje 
zasada: ‘być’ równa się ‘być spostrzeganym’, zasada ta nie obowiązuje w 
odniesieniu do duchów (umysłów) skończonych, jak też oczywiście w 
odniesieniu do nieskończonego umysłu Boga. Mimo że materia nie ma 
istnienia samodzielnego, to idee spostrzegane przez skończone umysły mają 
konstytucję treściową niezależną od ich woli. Spirytualizm i immaterializm 
łączą się tu zatem z pewnym rodzajem realizmu. Z tych samych powodów 
fenomenalizm Berkeleya nie jest solipsyzmem metafizycznym: wiedzę na 
temat istnienia Boga, jako innego umysłu niż nasz własny, uzyskujemy na 
oparciu o wnioskowanie z regularności świata zmysłowego, natomiast 
wiedza dotycząca innych umysłów jest wnioskiem pochodzącym z 
obserwacji zachowania się ciał ludzkich. W świetle tego, co zostało dotąd 
przedstawione, trudno jest też twierdzić, jak to się niekiedy czyni, że 
fenomenalizm metafizyczny jest stanowiskiem immanentystycznym w tym 
znaczeniu, że przyjmuje, iż poznajemy wyłącznie zawartość własnego 
strumienia świadomości. Wprawdzie w aktach poznania świata zmysłowego 
nie docieramy do transcendencji, jaką jest istniejąca autonomicznie materia, 
lecz za to ujmujemy idee, których treść (konstytucja) nie pochodzi od 
żadnego skończonego umysłu i jego aktów woli. ‘Czysty’ fenomenalizm, to 
znaczy fenomenalizm semantyczny, o którym będzie mowa poniżej, jest 
koncepcją, która stara się nie przyjmować metafizycznych założeń 
Berkeleya. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na c h a r a k t e r  t e i z m u  
Berkeleya, w którym świat materialny zostaje niejako całkowicie 
‘wyrugowany’ na rzecz Boga, podczas gdy w klasycznych systemach 
teistycznych Bóg istnieje wraz ze światem materialnym. Można jednak 
pytać, czy z regularności naszych spostrzeżeń wynika wniosek o istnieniu 
jednego nieskończonego ducha, czy zatem wykluczona jest hipoteza, że 
przyczyną tej regularności może być wielość duchów? Berkeley 
odpowiedziałby prawdopodobnie, że dowodem w tym wypadku jest 
regularność świata zmysłowego, jednak materialista nadal mógłby 
podkreślać, że on tę regularność sprowadza do oddziaływania na siebie 
wielu ciał materialnych, a jeżeli to jest możliwe, to dlaczego nie miałoby 
być możliwe oparcie regularności świata zmysłowego na oddziaływaniu na 
siebie wielu duchów. Czy zatem na miejscu teizmu nie można byłoby 
umieścić panpsychizmu? Na ten zarzut Berkeley mógłby jednak 
odpowiedzieć, że zarówno w wypadku wielości ciał, jak i w wypadku 
wielości duchów i tak potrzebna jest koordynacja pochodząca od Boga, bo 
sama wielość nie tworzy jeszcze żadnej regularności.       



wersja robocza: wiosna 2008 
 

47

 Fenomenalizm semantyczny jest tezą, że zdania opisujące 
obiekty fizyczne mogą zostać - bez utraty swojego pierwotnego znaczenia - 
przełożone na zdania opisujące, jakich konkretnych wrażeń doznawałaby 
podmiot, gdyby wystąpiły pewne inne sekwencje wrażeń. Fenomenalista w 
tym sensie zmierza do identyfikacji obiektów fizycznych z wiązkami 
wrażeń.23 Według zwolennika fenomenalizmu semantycznego powiedzenie, 
że istnieje pewien obiekt fizyczny, nie oznacza ani stwierdzenia, że istnieje 
jakiś byt ontycznie odmienny od tego, do czego odnosimy się doznając 
wrażeń, ani też nie oznacza, że jakaś istota świadoma faktycznie doznaje 
tych wrażeń. Wskazuje ono natomiast na to, jakie ktoś miałby wrażenia, 
gdyby doznawał pewnych innych wrażeń. Na przykład zdanie: “Stół jest w 
pokoju”, nie jest równoznaczne ze zdaniem: “Wydaje mi się, że stół jest w 
pokoju”, a więc „Mam wrażenia takie, że stół jest w pokoju”, ponieważ w 
pokoju może nikogo nie być, albo ktoś może wprawdzie tam być, ale 
patrzeć w złym kierunku. Zdanie: “Stół jest w pokoju” znaczy: ”Gdyby ktoś 
ze zmysłami w dobrym stanie był w pokoju i gdyby patrzył w dobrym 
kierunku, to miałby doświadczenia stołu w pokoju”. 

 W ten sposób próbowano przełożyć zdania kategoryczne na zdania 
hipotetyczne. Sądzono, że dzięki tej translacji prawda i fałsz będą mogły 
pozostać czymś niezależnym od umysłu, jak również, że świat fizyczny 
zachowa status niezależny od umysłu. Temu rozwiązaniu zarzuca się 
jednak, że zdania hipotetyczne zawsze muszą odwoływać się do jakichś 
warunków fizycznych, które z kolei nie dadzą się określić za pomocą języka 
wyłącznie fenomenalistycznego. Przeciwnicy fenomenalizmu 
semantycznego domagają się więc wyjaśnienia, jakie znaczenie posiada 
formuła ‘w dobrym kierunku’. Czy  znaczy ona: ‘w kierunku stołu’? Jeżeli 
tak, to rozumowanie fenomenalisty jest cyrkularne. 

 Podstawową słabością fenomenalizmu semantycznego jest to, że nie 
dysponuje on właściwie żadnym wyjaśnieniem dla faktu percepcji. Dla 
fenomenalisty semantycznego percepcja musi być ciągłą cudowną kreacją. 
Inna, często podnoszona obiekcja polega na wskazaniu, że fenomeny 
mentalne muszą mieć jakieś przyczyny, a więc że nie wszystko może być 
uznane za fenomen. Wysuwa się także zarzut, że czysty fenomenalizm, a 
więc pozbawiony składników metafizycznych, musi prowadzić do wniosku, 
iż św i a t  j e s t  n i e c i ą g ł y : świat jakościowy przestawałby istnieć 
wtedy, gdyby nie był spostrzegany. Jak było widać z powyższych rozważań, 
w celu odparcia tego rodzaju zarzutów, Berkeley powoływał się na moc 

                                                 
23 W XIX w. J. S. Mill skłaniał się do podobnie fenomenalistycznego poglądu, gdy 
twierdził, że materia jest wyłącznie permanentną możliwością dostarczania wrażeń. 
‘Permanentna możliwość’ oznaczała wrażenia, które ktoś mógłby mieć, gdyby znalazł się 
w określonych warunkach “We are capable of forming the conception of possible 
sensations; sensations which we are not feeling at the present moment, but which we might 
feel, and should feel if certain conditions were present” (J. S. Mill,  An Examination of Sir 
William Hamilton’s Philosophy (1865), [w:] J. M. Robson (red.), Collected Works of J. S. 
Mill, t.9, London: Routledge 1991, s. 177). 
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Boga, który spostrzegając świat, podtrzymuje go w istnieniu nawet wtedy, 
gdy świat nie jest spostrzegany przez żadne skończone podmioty duchowe. 
Taką odpowiedź traktuje się dzisiaj jako bardzo spekulatywną i 
metafizyczną, a nawet jako wyraz pewnej bezradności teoretycznej, w 
wyniku której fenomenalista metafizyczny odwołuje się natychmiast do 
Boga w tak wydawałoby się naturalnej kwestii, jaką jest istnienie, ciągłość i 
regularność świata fizycznego. 

 
4. Realizm transcendentalny i idealizm transcendentalny 

 
A. IMMANUEL KANT 

 
Idealizm transcendentalny Kanta, którego zasadniczy sens został 

przedstawiony w Krytyce czystego rozumu, uchodzi za modelowy przykład 
idealizmu epistemologicznego. Jak to już było podkreślane poprzednio, 
Kant był realistą metafizycznym, gdyż uznawał, że istnieje byt zewnętrzny 
wobec umysłu, który jest przyczyną doznawanych przez nas wrażeń. Jego 
idealizm epistemologiczny polegał natomiast na tezie, że ‘przetworzenie’ 
tych wrażeń na obraz świata, z którym obcujemy na co dzień, jest efektem 
określonej (apriorycznej) struktury umysłu, która  powoduje, iż nie możemy 
nic wiedzieć na temat natury bytu ‘samego w sobie’. Wydaje się, iż Kant 
przyjmował, że wrażenia, które otrzymujemy od ‘rzeczy samych w sobie’, 
nie posiadają jakiejkolwiek strukturalizacji przedmiotowej. Analizy 
zmieszczone powyżej miały uwidocznić, że Kant nigdzie nie podjął 
problemu uzasadnienia tezy realizmu metafizycznego, to znaczy jakiejś 
próby argumentacyjnego przezwyciężenia ‘zasady immanencji’ lub - w 
języku Hartmanna - próby przezwyciężenia ‘przesądu korelatywistycznego’. 
Zasada immanencji, jak sugerowałem, jest najpoważniejszym wyzwaniem 
idealistycznym, gdyż stwierdza, że każdy byt jest tylko pewną daną dla 
świadomości, jak również, że każdy argument skierowany przeciwko tej 
zasadzie, jest tylko argumentem w obrębie świadomości, co, cytowany 
wyżej, E. Gilson zamienił na hasło, iż nie ma przejścia od myśli do bytu. 

Tak rozumiana zasada immanencji bliska jest dwóm szeroko 
dyskutowanym dzisiaj argumentom na rzecz powszechnego sceptycyzmu, 
które pochodzą od Kartezjusza, a mianowicie ‘argumentowi złego demona’ 
oraz ‘argumentowi snu’ (dream argument).24 Jak to już wyżej zostało 
powiedziane, zasadniczym środkiem pojęciowym, za pomocą którego 
Kartezjusz dyskutował ze sformułowanym przez siebie sceptycyzmem 
powszechnym, był tzw. d o w ó d  o n t o l o g i c z n y , to znaczy 
rozumowanie wychodzące od pojęcia Boga i dowodzące Jego istnienia oraz 
dowodzące przysługującego mu atrybutu dobroci (prawdomówności), co 
łącznie ma prowadzić do wniosku, iż istnieje świat niezależny od danych 
świadomości. Sądzę, że negując wartość dowodu ontologicznego, Kant nie 
                                                 
24 Por. P. Butchvarov, Skepticism about the External World, New York/Oxford: Oxford 
University Press 1998. 
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pozostawił sobie żadnych środków argumentacyjnych umożliwiających 
podjęcie i rozwiązanie problemu realizmu metafizycznego. Z podobną 
sytuacją mamy do czynienia w wypadku Gilsona, który, idąc za św. 
Tomaszem z Akwinu, również nie uważał, aby ten rodzaj rozumowania 
wykazywał poprawnie istnienie Boga i Jego atrybutów. Z tych powodów 
zarówno idealizm Kanta oraz współczesne formy antyrealizmu nie są w 
stanie podjąć najtrudniejszego problemu z zakresu opozycji  realizm - 
idealizm, gdyż nie dotyczą pytania, czy można wyjść poza dane 
świadomości, lecz wyłącznie problemu, jak posiadane przez nas pojęcia 
(kategorie) epistemiczne wpływają na nasz obraz świata.  

    Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że idealizm 
transcendentalny Kanta nie był rzeczywiście stanowiskiem 
transcendentalistycznym i to w dwóch zasadniczych aspektach. Po 
pierwsze, idealizm ten nie przekraczał określeń kategorialnych 
wynikających z naszej, ludzkiej sytuacji epistemicznej. Jakkolwiek trudno 
byłoby nam pomyśleć o istotach rozumnych we wszechświecie, które nie 
byłyby wyposażone w takie na przykład kategorie poznawcze jak 
przyczynowość, to jednak tego rodzaju przypuszczenie nie jest logicznie 
niemożliwe. Nawet jednak istoty w ten sposób odmienne od nas musiałby 
się skonfrontować z problemem immanencji, a zatem z pytaniem o realizm 
metafizyczny. Po drugie, tylko rozwiązanie problemu immanencji 
umożliwia przejście do metafizycznej problematyki par excellence, to 
znaczy do problematyki transcendentalności bytu, a więc do kwestii jego 
ponadkategorialnych własności, a idealizm Kanta zabraniał tego przejścia ze 
względu na brak rozwiązania problemu immanencji oraz ze względu 
koniecznie wynikający stąd agnostycyzm (wzgl. sceptycyzm).   

R o z u m i e n i e  f i l o z o f i i  t r a n s c e n d e n t a l n e j  zmieniało się 
w dziejach filozofii, a zasadniczą cezurę pomiędzy interpretacją 
transcendentalności dyskursu filozoficznego dokonaną przez myślicieli 
średniowiecznych (Albert Wielki, Henryk z Gandawy, Tomasz z Akwinu, 
Jan Duns Szkot i inni), a jego interpretacją obecną w pisamach 
romantycznych idealistów, kantystów, neokantystów, fenomenologów oraz 
współczesnych filozofów analitycznych, stanowił właśnie Kant, który w 
Krytyce czystego rozumu napisał na ten temat, co następuje: 

 
W transcendentalnej filozofii starożytnych (Transzendenalphilosophie der 
Alten) znajduje się jednak jeszcze jeden dział zawierający czyste pojęcia 
intelektu, które choć nie zaliczają się do kategorii, mają przecież zdaniem 
starożytnych uchodzić za aprioryczne pojęcia przedmiotów; ale w takim razie 
pomnożyłyby one ilość kategorii, co być nie może. Na pojęcia te wskazuje 
głośne wśród scholastyków zdanie: quodlibet ens est unum, verum, bonum. 
Jakkolwiek użycie tej zasady do wyprowadzenia z niej następstw wypadło 
bardzo mizernie (dały one wyłącznie zdania tautologiczne), tak iż w czasach 
nowożytnych prawie tylko dla szacownej tradycji wygłasza się je w 
metafizyce, to jednak myśl, która się tak długo utrzymywała, nawet gdy 
wydaje się tak pusta, zasługuje przecież na zbadanie swego pochodzenia i 
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uprawnia nas do przypuszczenia, że ma w jakimś prawidle intelektu swą 
podstawę 25   
 

 Z tego cytatu przebija wahanie Kanta: z jednej strony wydaje mu się 
bowiem, że dawna filozofia transcendentalna była tautologiczna, z drugiej 
jednak widzi, że utrzymywała się tak długo, a więc, jak domniemuje, ‘coś w 
tym musi być’. Kant zerwał jednak z dawną tradycją i wprowadził swoją 
interpretację filozofii transcendentalnej pisząc we wstępie do Krytyki 
czystego rozumu: 
 

Transcendentalnym nazywam wszelkie poznanie, które zajmuje się w ogóle 
nie tyle przedmiotami, lecz naszym sposobem poznawania tych 
przedmiotów, o ile ten sposób ma być a priori możliwy. System takich pojęć 
nazywałby się filozofią transcendentalną.26 

 
Kant stwierdza, że transcendentalne jest to poznanie, które nie 

zajmuje się przedmiotami, lecz poznaniem tych przedmiotów, o ile to 
poznanie ma być a priori możliwe. Filozofia jest zatem transcendentalnym 
poznaniem tego, co jest ‘a priori możliwe’,  przy czym ‘a priori możliwe’ 
oznacza dla Kanta to poznanie (wzgl. poznania), które obracają się w 
ramach immanencji, to znaczy nie próbują przekraczać sfery zjawisk. Na 
przykład użycie kategorii przyczynowości jest a priori możliwe wtedy, gdy 
ogranicza się do immanencji zjawisk (do immanencji świadomości), jest 
natomiast a priori niemożliwe, gdy za pomocą kategorii przyczynowości 
próbuje się formułować sądy o bycie po prostu, sądy na temat jego 
pierwotności lub pochodności, a więc o tym, czy byt pochodzi od Boga jako 
bytu koniecznego, czy też nie ma żadnej przyczyny poza sobą. Dawna 
filozofia transcendentalna też była metapoznaniem, lecz jako taka dotyczyła 
ponadkategorialnych, to znaczy właśnie transcendentalnych własności bytu, 
nie ograniczała jednak zasięgu (meta)poznania transcendentalnego do tego, 
co jest wyznaczone przez określony zbiór pojęć, jakim dysponuje ludzki 
rozum. W tym sensie dawna filozofia transcendentalna nie była 
immanentystyczna. Wydaje się, że zmiana zasięgu poznania 
transcendentalnego z przedmiotów na zdeterminowany ludzkimi pojęciami 
sposób poznawania tych przedmiotów była wynikiem nierozwiązania przez 
Kanta problemu realizmu metafizycznego.  

Wyrażając się nieco emocjonalnie, można powiedzieć, że już ponad 
dwa wieki trawa ‘zmaganie’ się metafizycznej koncepcji 
transcendentalności filozofii z koncepcją kantowską i jej pochodnymi. 
Subiektywistyczny i apriorystyczny transcendentalizm Kanta uważany był - 
i jest nadal - za destrukcję scholastycznej metafizyki i przekształcenie jej w 
analitykę czystego intelektu oraz za destrukcję teologii naturalnej i 
zastąpienie jej metafizyką wolności. Pojawiły się też koncepcje dążące do 
pogodzenia subiektywnego i apriorycznego rozumienia transcendentalności 
                                                 
25 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Warszawa: PWN 1986, B 113. 
26 Tamże, B 25. 
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filozofii z metafizycznym, jak to było w przypadku J. Marèchala27 czy K. 
Rahnera.28 W ostatnich czasach sformułowano projekty całkowitej 
detranscendentalizacji filozofii (m.in. P. F. Strawson,29 D. Davidson30).  
Mamy więc do czynienia z zawiłymi filozoficznie, a także uwikłanymi 
teologicznie i światopoglądowo dziejami interpretacji słowa 
‘transcendentalny’ oraz związanego z nim zagadnienia realizmu i idealizmu. 

Wpływ filozofii Kanta był ogromny i trwa do dzisiaj, ogromna jest 
także ilość powstałych na ten temat komentarzy, każde więc streszczenie, 
niejako zgęszczające ‘rdzeń’ idealizmu transcendentalnego, będzie narażone 
na poważne zarzuty.31 Mimo to spróbuję dokonać kondensacji jego 
głównego stanowiska epistemologicznego i jednocześnie przedstawić 
zasadnicze zarzuty. Chciałbym twierdzić, że i d e a l i z m  K a n t a  b y ł  
m o t y w o w a n y  n a s t ę p u j ą c y m i  p r o b l e m a m i : po pierwsze, 
problemem wiedzy koniecznej, nazwanym przez Kanta problemem 
możliwości wiedzy syntetycznej a priori; po drugie, problemem statusu 
poznawczego i statusu ontycznego przestrzeni i czasu; po trzecie, 
problemami dotyczącymi konstytucji świata zjawiskowego; po czwarte, 
kwestią podstawy obiektywności sądów empirycznych (tzw. dedukcja 
transcendentalna). Dodatkowym, lecz ważnym zagadnieniem w kontekście 
tych ‘motywów idealizmu’ jest charakter relacji pomiędzy idealizmem 
transcendentalnym a metafizyką. 

 Pierwsza kwestia, to znaczy z a g a d n i e n i e  m o ż l i w o ś c i  
s ą d ó w  s y n t e t y c z n y c h  a  p r i o r i , jest zazwyczaj podawana jako 
główny motyw idealizmu Kanta. Kant uznawał, że tego rodzaju sądy 
faktycznie występują jako składniki wiedzy ludzkiej, to znaczy w geometrii 
                                                 
27 Por. J. Maréchal, Le point de départ de la métaphysique, Paris: Alcan 1922-1926. Por. O. 
Muck, Die transzendentale Methode in der scholastischen Philosophie der Gegenwart, 
Insbruck 1964; J. Herbut, Metoda transcendentalna w metafizyce, Opole 1987. 
28 Por. K. Rahner, Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von 
Aquin (1939), München; Kösel-Velag 19572. 
29 Wczesne publikacje Strawsona spowodowały rozwinięcie się w ramach filozofii 
analitycznej dyskusji - nawiązującej do Kanta - na temat tzw. argumentacji 
transcendentalnej (Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics, London: Methuen 
1959 [Indywidua. Próba metafizyki opisowej, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa: PAX 
1980], The Bounds of Sense London: Methuen 1966). Argumentacja tego rodzaju miała być 
skierowana głównie przeciwko sceptykowi jako komuś, kto projektuje odmienny ‘schemat 
konceptualny’ (conceptual scheme) niż ten, za pomocą którego opisujemy świat w życiu 
codziennym. Później jednak Strawson odrzucił możliwość filozoficznego wykazania, że 
istnieje wyłącznie jeden taki schemat, por. Skepticism and Naturalism: Some Varieties, 
London: Methuen 1985.  
30 Por. D. Davidson, On the Very Idea of a Conceptual Scheme (1974), 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]. 
31 Za głównego obrońcę epistemologicznej doktryny Kant uchodzi współcześnie H. Allison 
(Kant’s Transcendental Idealism. An Interpretation and Defense, New Haven: Yale 
University Press 1983), podczas gdy P. Guyer (Kant and the Claims of Knowledge, New 
York Cambridge University Press 1987) jest reprezentantem krytycznego nastawienia do 
epistemologicznych poglądów filozofa z Królewca.  
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i w arytmetyce, u podstaw matematycznego przyrodznawstwa (gdzie 
przykładem może być sąd „Substancja trwa w zmianach swoich stanów”) 
oraz w metafizyce (np. „Każde zjawisko ma swoja przyczynę”). 
Jednocześnie formułował taką oto alternatywę: albo sądy tego rodzaju są 
uogólnieniem doświadczenia w zwykłym sensie, to znaczy doświadczenia 
zmysłowego, lecz wtedy nie mogą mieć waloru konieczności, który według 
Kanta faktycznie posiadają, byłyby więc wyłącznie sądami syntetycznymi a 
posteriori; albo podstawą zawartej w nich konieczności są znaczenia 
użytych terminów, wtedy zaś mielibyśmy wprawdzie konieczność, lecz 
byłaby to konieczność wyłącznie językowa, a zatem nie rozszerzalibyśmy 
naszego poznania i byłyby to sądy analityczne. Na przykład sąd 
stwierdzający, że linia prosta jest najkrótszym połączeniem pomiędzy 
dwoma punktami, jest według Kanta przykładem sądu syntetycznego a 
priori, gdyż jest to sąd rozszerzający naszą wiedzę poza samą tylko analizę 
występujących w nim terminów oraz sąd wyrażający konieczny stan rzeczy, 
mimo że jego prawda nie wynika z (konwencjonalnego) ustalenia znaczeń 
terminów w nim zawartych.32 Odnośnie do tego przykładu Kant 
argumentował, że w pojęciu linii zawarta jest tylko jakość, nie zaś długość, 
a zatem sąd ten nie jest sądem analitycznym w tym znaczeniu, że jego 
orzecznik eksplikowałby tylko to, co jest już w sposób niewyraźny zawarte 
w jego podmiocie. 

  Rozwiązaniem problemu możliwości sądów syntetycznych a priori 
ma być według Kanta idealizm. Gdy przyjmiemy, że ani forma naoczności 
przestrzeni, ani forma naoczności czasu nie jest czymś, co pochodzi z 
doświadczenia - na uzasadnienie tej tezy Kant podawał osobne argumenty, o 
których będzie mowa poniżej - to staje się zrozumiałe, jak są możliwe sądy 
zarazem konieczne i rozszerzające naszą wiedzę. Są one konieczne, gdyż 
opierają się nie na doświadczeniu zmysłowym i jego uogólnieniu, lecz na 
pozadoświadczniowych, czystych formach naoczności przestrzeni i czasu, 
które należą do epistemicznego uposażenia podmiotu. Stąd także według 
Kanta wynika, że sądy te rozszerzają naszą wiedzę, ponieważ nie analiza 
pojęć jest ich podstawą, lecz, jak można by powiedzieć, tą podstawą jest 
swoistego rodzaju doświadczenie dokonywane w ramach 
pozadoświadczeniowych form naoczności, którymi dysponuje podmiot. 
Tego rodzaju charakterystyka sądów syntetycznych a priori najlepiej pasuje 
do kwestii podstaw matematyki i do tej dziedziny tu się ograniczę. Podobnie 
rzecz będzie się miała według Kanta w przypadku arytmetyki. 

 Kant twierdził, że prawdy z zakresu geometrii osiągane są w ramach 
wglądów spełnianych w ‘c z y s t e j  w y o b r a ź n i ’, to znaczy wglądy tego 
rodzaju miałyby się według niego dokonywać w ramach nieempirycznej 

                                                 
32 “Że linia prosta jest najkrótszym połączeniem między dwoma punktami, jest to zdanie 
syntetyczne. Albowiem moje pojęcie czegoś prostego nie zawiera nic z wielkości, lecz 
tylko jakość. Pojęcie przeto czegoś najkrótszego zostaje tutaj całkowicie dołączone I przez 
żaden rozbiór nie można go wydobyć z pojęcia linii prostej.” (I. Kant, Prolegomena, tłum. 
B. Bornstein, Warszawa: PWN 1993, s. 25)  
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naoczności przestrzeni: uprawiający matematykę podmiot imaginatywnie 
dokonuje pewnych uzmienień kształtów przestrzennych, a  to, co mu się 
pojawia jako niezmienne, uznaje za konieczne.33 Ten jednak wątek 
stanowiska Kanta pokazuje, że można doskonale obejść się bez tezy o 
aprioryczności i subiektywności przestrzeni, a jednocześnie dysponować 
wyjaśnieniem możliwości sądów syntetycznych a priori, to znaczy obejść 
się w ten sposób, że odrzucimy aprioryczność i subiektywność przestrzeni 
wyobraźni, a zachowamy wgląd w wyobraźni w potocznym znaczeniu i 
przypiszemy mu walor konieczności. Co więcej, jeżeli nawet 
niepochodzenie z doświadczenia czystej wyobraźni i jej przestrzeni miałoby 
gwarantować konieczność sądów geometrycznych, to sam ten fakt nie 
wyjaśnia wcale rozszerzania wiedzy przez sądy, które nie pochodzą z 
doświadczenia. (oczywiście wtedy, gdy przynajmniej niektóre sądy 
geometryczne uznamy za sądy nieanalityczne). Wydaje się, że rozszerzanie 
to Kant rozumiał tak, iż aprioryczna forma przestrzeni jest jakby 
pozadoświadczeniową dziedziną, w której podmiot dokonuje swoistego 
rodzaju doświadczenia, lecz nie doświadczenia empirycznego, a więc że 
dowiaduje się on czegoś, lecz nie na zewnątrz siebie, lecz wewnątrz. Byłoby 
to doświadczenie w wyobraźni. Jeżeli jednak tak należałoby rozumieć 
intencje Kanta, to byłoby to przemycenie doświadczenia do wyobraźni wraz 
tezą, że sama  przestrzeń wyobraźni nie pochodzi z doświadczenia. 

Dodatkowo rozwiązanie Kanta ogranicza zasięg matematycznych 
sadów a priori do tego, co jest wyznaczone naturą ludzką, bo teza Kanta 
brzmi, że przestrzeń i czas są formami naoczności a priori dla ludzi, a nie 
dla wszystkich skończonych istot rozumnych. Z tego musi jednak wynikać 
a n t r o p o l o g i c z n a  w z g l ę d n o ś ć  s ą d ó w  m a t e m a t y c z n y c h , 
gdyż Kant nigdzie nie próbował dowodzić, że formy naoczności przestrzeni 
i czasu są koniecznym wyposażeniem wszystkich skończonych umysłów, a 
więc tym samym nie wykluczał, że, powiedzmy, czysta ‘geometria 
marsjańska’ mogłaby być inna niż czysta ‘geometria ludzka’, co musiałoby 
być możliwe, gdyby istoty rozumne odmienne niż ludzie były wyposażone 
w inne formy naoczności (jakkolwiek trudno byłoby nam pomyśleć, czym 
mogłyby być te inne niż czas i przestrzeń formy naoczności). W tle tego 
zarzutu znajduje się silne przekonanie o niedorzeczności przypuszczenia, że 
mogłaby istnieć matematyka radykalnie odmienna od tej, którą znamy.  

Trzeba podkreślić, że problem wyjaśnienia możliwości sądów 
syntetycznych a priori można nie tylko próbować rozwiązywać, tak jak to 
robił Kant, można go też starać się zlikwidować, tak jak to robił XX-
wieczny empiryzm, a mianowicie można dowodzić, że ani w matematyce 
ani w fizyce nie istnieją żadne sądy syntetyczne a priori, gdyż w tych 
dziedzinach podstawą wszelkiej konieczności są k o n w e n c j e  
                                                 
33 “Na tej kolejnej syntezie wytwórczej wyobraźni w wytwarzaniu kształtów opiera się 
matematyka rozciągłości (geometria) z jej aksjomatami wypowiadającymi warunki 
zmysłowej naoczności a priori ...” (Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, 
Warszawa: PWN 1986,  A163/B204).   
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z n a c z e n i o w e  ustalające sens terminów pierwotnych i aksjomatów. Gdy 
jednak przyjmiemy, że istnieje niekonwencjonalna wiedza konieczna w 
takich dziedzinach jak matematyka, to wcale nie musimy twierdzić, że 
jedynym  sposobem wyjaśnienia jej możliwości jest założenie, iż przestrzeń 
i czas są subiektywnymi formami naoczności. Co więcej, wydaje się, że to 
twierdzenie nie wyjaśnia możliwości koniecznej wiedzy nieanalitycznej, a 
więc koniecznej wiedzy rzeczowej. 

Można zatem wnioskować, że idealizm nie jest środkiem ani 
wystarczającym ani koniecznym w celu wyjaśnienia możliwości 
(uniwersalnej) konieczności sądów matematycznych. Wystarczy przyjąć, że 
umysł ludzki dysponuje władzą intelektualnego wglądu w konieczne stany 
rzeczy i że tego rodzaju wglądy obwiązują wszystkie skończone istoty 
rozumne. Czy tego rodzaju założenie jest arbitralne? Wydaje się, że 
uzasadnieniem tego założenia jest pustość i niedorzeczność przypuszczenia 
przeciwnego, to znaczy przypuszczenia, że konieczności, o których mowa, 
są tylko pozorne, albo że są one względne antropologicznie, przy czym 
należy pamiętać, że rozwiązanie Kanta prowadzi do tezy o istnieniu takiej 
względności i jednocześnie jego subiektywizm okazuje się zbędny 
eksplanacyjnie. Przedstawiciele fenomenologii w XX w., dystansując się 
formalnego a priori Kanta, twierdzili, że umysł ludzki jest w stanie 
formułować sądy konieczne, a to poprzez uzmiennianie różnego rodzaju 
danych (tzw. wariacja ejdetyczna i wgląd ejdetyczny na niej oparty).34 
Pojawienie się tzw. geometrii nieeuklidesowych oraz matematycznych 
przestrzeni wielowymiarowych nie podważa konieczności dokonywanych 
przez umysł ludzki wglądów intelektualnych w dziedzinie abstrakcyjnych 
struktur tego rodzaju, a raczej dobitnie uwidacznia, że dysponujemy władzą 
widzenia koniecznych stanów rzeczy o bardzo skomplikowanym 
charakterze.     

Drugi motyw idealizmu Kanta stanowiło pytanie o s t a t u s  
p o z n a w c z y  i  o n t y c z n y  p r z e s t r z e n i  i  c z a s u . Jak wiadomo, 
Kant rozstrzygnął tę kwestię w ten sposób, że uznał, iż zarówno przestrzeń 
jak i czas są strukturami, które nie pochodzą z doświadczenia, a więc są 
aprioryczne, a stąd z kolei wyciągnął wniosek, iż są one subiektywne, to 
znaczy należą wyłącznie do uposażenia epistemicznego ludzkich 
podmiotów poznających. Stąd musiało wynikać, że przestrzeń i czas nie 
należą do ‘bytu samego w sobie’, że ‘rzeczy same w sobie’, albo, mówiąc 
jeszcze inaczej, rzeczy niezależne od ludzkich aktywności epistemicznych, 
nie są ani przestrzenne, ani czasowe.35 Jeżeli ta droga rozumowania Kanta 

                                                 
34 Por. R. Ingarden,  Poznanie a priori u Kanta a poznanie a priori u Husserla, w: tenże, U 
podstaw teorii poznania, Warszawa: PWN 1971, s. 246-264. 
35 „Przestrzeń nie przedstawia żadnych własności jakichkolwiek rzeczy samych w sobie ani 
tez ich samych w ich stosunkach między sobą, tj. nie stanowi żadnego ich określenia, które 
byłoby przywiązane do samych przedmiotów i które pozostawałoby, choćbyśmy nawet 
abstrahowali od wszelkich przedmiotowych warunków oglądania.” (I. Kant, Krytyka 
czystego rozumu, A26/B43)  



wersja robocza: wiosna 2008 
 

55

byłaby poprawna, to stanowiłoby to najsilniejszy argument na rzecz  
idealizmu, bo za subiektywne należałoby uznać nie tylko wszystkie 
potoczne ujęcia poznawcze, w których przypisujemy rzeczom 
przestrzenność i czasowość, lecz także subiektywne byłoby także całe 
przyrodoznawstwo, gdyż i ono posługuje się formami naoczności 
przestrzeni i czasu w celu determinacji przedmiotów,  do których się odnosi. 

 Jednak już w tym punkcie ujawnia się zasadnicza słabość 
rozumowania Kanta, gdyż z tego, iż coś nie pochodzi z doświadczenia, nie 
wynika, że to coś, jest subiektywne, a więc że należy wyłącznie do 
uposażenia podmiotu poznającego. Nadal pozostaje otwarta możliwość, że 
tzw. ‘rzeczy same w sobie’ są przestrzenne i czasowe. Mimo że może być 
tak, iż przestrzeń i czas nie pochodzą z doświadczenia, to jednak może 
zachodzić - dalej niewyjaśnialna - korelacja lub harmonia pomiędzy 
‘rzeczami samymi w sobie’ i ich własnościami a naszym sposobem ich 
ujmowania: wprawdzie obie te formy naoczności nie są wzięte z 
doświadczenia (lub nie da się wykazać, że są wzięte z doświadczenia), to 
jednak nasze ujęcia poznawcze zgadzają się z tym, jaki jest świat ‘sam w 
sobie’. Kant zaniedbał przeprowadzenia argumentacji wykluczającej taką 
możliwość - tzw. ‘z a n i e d b a n a  a l t e r n a t y w a ’ - mimo to był 
przekonany, że ‘rzeczy same w sobie’ nie są ani przestrzenne, ani 
czasowe.36 To zaniedbanie wskazuje jednak, że transcendentalny idealizm 
epistemologiczny nie może wynikać wyłącznie z tezy,  iż formy naoczności 
nie pochodzą z doświadczenia, że są, jak obiegowo się mówi, aprioryczne, a 
trudno sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać ten dodatkowy argument 
ukazujący, że ‘rzeczy same w sobie’ są pozaprzestrzenne i pozaczasowe. 

 Zobaczmy, jakie argumenty Kant podaje, aby uzasadnić swoje 
przekonanie, że przestrzeń nie może pochodzić z doświadczenia, a więc że 
jest ona czymś apriorycznym. Przedstawienie tej argumentacji pozwoli na 
lepsze zrozumienie trzeciego motywu idealizmu transcendentalnego, który 
powyżej został określony jako problem konstytucji świata zjawiskowego. 
Podobną argumentację znajdujemy w Krytyce czystego rozumu na temat 
czasu. 

Kant starał się dowieść, że przestrzeń  nie jest ideą  
empiryczną , lecz aprioryczną oraz dążył do wykazania, że przestrzeń jest 
formą naoczności, a nie pojęciem. Oba te aspekty argumentacji miały 

                                                 
36 Chodzi tu o tzw. ‘zaniedbaną alternatywę’, to znaczy pominiętą przez Kanta możliwość, 
iż czas, przestrzeń i kategorie mimo że są aprioryczne, to jednak są też własnościami  
rzeczy  samych w sobie. Głównym propagatorem zarzutu ‘zaniedbanej alternatywy’ był 
XIX-wieczny komentator Kanta A. Trendelenburg. H. Vaihinger  doszukał się jednak  
śladów tego zarzutu aż u współczesnego Kantowi H.A. Pistoriusa. Zarzut zaniedbanej 
alternatywy był jednym z punktów długiej dyskusji między K. Fischerem a 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. 
 



wersja robocza: wiosna 2008 
 

56

łącznie wykazać, że przestrzeń jest aprioryczną lub czystą formą 
naoczności. Jeśli chodzi o pierwszy problem, to Kant twierdził, że 
partykularne relacje przestrzenne, w których dane są nam wrażenia 
(Empfindung), nie dadzą się zredukować do zróżnicowań wyłącznie 
kwalitatywnych (takich na przykład jak czerwień czegoś), a zatem 
przestrzeń musi zostać założona jako warunek poszczególnych relacji 
spacjalnych. Po drugie, twierdził również, że przestrzeń jest konieczną ideą 
a priori ujmowania jakichkolwiek danych, ponieważ możemy myślowo 
wyeliminować przedmioty z przestrzeni, a mimo to przestrzeń ciągle 
pozostanie, natomiast jeżeli w ten sam sposób będziemy starali się 
wyeliminować przestrzeń z obiektów naszego doświadczenia, to nie 
pozostanie nam nic. Z tego ma wynikać, że przestrzeń nie jest determinacją 
logicznie zależną od doświadczenia, jest ona raczej warunkiem możliwości 
zjawisk i jako taka jest od zjawisk logicznie wcześniejsza. Wyrażenie 
‘logicznie wcześniejsza’ wskazuje na to, że idealizm w rozumieniu Kanta 
nie musi angażować się w stawianie genetycznych hipotez o charakterze 
przyrodniczym na temat tego, czy forma naoczności przestrzeni jest czymś 
wrodzonym i jak przedstawienie przestrzeni ewoluuje w toku rozwoju 
ontogenetycznego.  

 Dalej Kant dowodzi, że p r z e s t r z e ń  n i e  j e s t  p o j ę c i e m , 
lecz formą naoczności. Ma to wynikać, po pierwsze, z tego, że przestrzeń 
jest czymś jednym i indywidualnym: różne przestrzenie są wszystkie 
częściami jednej przestrzeni, stąd zaś przestrzeń jest czymś jednym i 
indywidualnym, a coś takiego można poznać tylko dzięki intuicji, nie zaś 
przez ujęcie pojęciowe. Po drugie, Kant twierdzi, że przestrzeń nie jest 
pojęciem, lecz formą naoczności dlatego, że jest nieskończona. Każda 
limitacja przestrzeni jest możliwa tylko przez odniesienie się do jednej 
przestrzeni. Nieskończoność oznaczać ma tu wyłącznie to, że każda 
określona ilość (część) przestrzeni jest możliwa tylko jako ograniczenie 
wszechobejmującej przestrzeni. Gdyby przestrzeń była pojęciem, to jej 
części nie mogłyby być indywidualnymi przestrzeniami, ponieważ części 
pojęcia nie są według Kanta indywidualnymi przypadkami, które podpadają 
pod to pojęcie, lecz wspólnymi charakterystykami (cechami), jakie 
odnajdujemy w indywidualnych realizacjach jakiegoś pojęcia. Przestrzeń 
musi więc być formą naoczności, gdyż jej części są indywidualnymi 
przestrzeniami.37 

 Widać, że argumenty powyższe nie odwołują się w ogóle do 
pytania, jak są możliwe sądy syntetyczne a priori i że przekonanie Kanta o 
aprioryczności przestrzeni nie jest zależne od przyjęcia istnienia tego 
rodzaju sądów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę poprzednie rozważania, to 
widać również, że aprioryczność i subiektywność przestrzeni nie jest 
potrzebna jako środek wyjaśniający konieczność określonych rodzajów 

                                                 
37 Por. H.J. Paton, Kant’s Metaphysic of Experience, London: George Allen & Unwin LTD 
1951, t.1, s. 107-126. 
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sądów. Gdy Kant twierdził, że konstrukcja figur geometrycznych w tzw. 
czystej wyobraźni, a więc w czystej naoczności przestrzeni, wyjaśnia 
możliwość sądów koniecznych i nieanalitycznych sądów w geometrii, to 
miał na myśli przestrzeń jako czystą formę naoczności, gdy jednak 
argumentował na rzecz niepochodności  przestrzeni z doświadczenia, to - 
jak się wydaje - miał na myśli przestrzeń przedmiotową, to znaczy  to, że 
ujęcia jakichkolwiek danych, relacji, jakości, czy całości przedmiotowych 
zakładają przestrzeń jako ostateczne medium ich spostrzegania lub 
wyobrażania sobie, przy czym samo to medium nie może być znowu pewną 
daną spostrzeżeniową lub wyobrażeniową. W tym drugim sensie przestrzeń 
jest w pewien sposób ‘nakładana’ na wrażenia, które same w sobie są 
wyłącznie wielkościami intensywnymi (nieekstensywnymi) - i w ten sposób 
otrzymujemy świat przedmiotów przestrzennie rozciągłych.38 

 Wydaje się, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku 
myśl jest ta sama, a mianowicie Kantowi nie chodzi o przestrzeń jako o 
strukturę określoną metrycznie, to znaczy posiadającą określone wymiary, 
lecz raczej o coś bardziej podstawowego, o coś, co można by nazwać 
‘ p r z e s t r z e n n o ś c i ą ’  j a k o  f o r m ą  w i d z e n i a  św i a t a , która jest 
nieredukowalna do czegokolwiek innego. My, istoty ludzkie jesteśmy 
według Kanta wyposażeni w taką formę widzenia - widzenia zmysłowego 
lub wyobrażeniowego -  jest ona subiektywna i nie da się jej sprowadzić do 
czegokolwiek innego. W jaki zaś sposób ‘przestrzenność’ nakładana na 
pozbawione wszelkiej ekstensji wrażenia powoduje powstanie zjawiska 
trójwymiarowej przestrzeni, której doświadczamy bezpośrednio, tego Kant 
nie wyjaśnił i - jak można zasadnie przypuszczać - nikt nie mógłby podać 
takiego wyjaśnienia. Nawet jednak gdybyśmy zgodzili się na 
antyredukcjonistyczną diagnozę Kanta, to z tego nie wynika, co było 
zaznaczone wyżej, że świat rzeczy samych w sobie nie jest przestrzenny, 
gdyż z niepochodności i  z nieredukowalności ‘przestrzenności’, jako formy 
naoczności, nie wynika jej subiektywność, a więc nie wynika idealizm, 
jeżeli to stanowisko będziemy rozumieli jako tezę, że struktura naszego 
umysłu zasłania nam dostęp do ‘świata samego w sobie’. 

W ten sposób przechodzimy do trzeciego motywu idealizmu, to 
znaczy do z a g a d n i e n i a  k o n s t y t u c j i  św i a t a  z j a w i s k o w e g o . 
W aspekcie, o który teraz jest mowa, idealizmowi transcendentalnemu 
można nadać dwie zasadnicze interpretacje: po pierwsze, Kantowi chodziło 
o rekonstrukcję sposobu, w jaki z wrażeń pozbawionych jakiejkolwiek 
strukturalizacji przedmiotowej powstaje bezpośrednio przez nas 
spostrzegany świat zjawisk, a więc świat złożony z gwiazd, gór, drzew, istot 
żywych itd. W myśl zaś drugiej interpretacji celem Kanta nie była 
jakakolwiek rekonstrukcja genezy świata zjawiskowego, lecz wyłącznie 
postawienie problemu ludzkiej wiedzy na temat istotnych charakterystyk 
                                                 
38 Por. Krytyka czystego rozumu, B 138 i Ph. Kitcher, Kant and the Foundations of 
Mathematics, w: „Philosophical Review” 84(1975), s. 30-31.    
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świata, a więc chodziło mu o takie pytania jak: czy na podstawie tego, że 
obserwujemy rzeczy przestrzenne, możemy wnosić, że przestrzeń stanowi 
istotny składnik świata, czy na podstawie tego, że obserwujemy pewne 
regularne następstwa zdarzeń, możemy wnosić, że w świecie rzeczywiście 
istnieją powiązania o charakterze przyczynowym i to powiązania, którym 
należałoby przypisać cechę konieczności (problem Hume’a), czy na 
podstawie tego, że w świecie obserwujemy przedmioty, które się nie 
zmieniają w czasie, możemy wnosić, że rzeczywiście istnieją w nim 
substancje jako byty trwające w czasie? 

 Ten drugi problem, który można nazwać ‘p r o b l e m e m  
w i e d z y ’, nakłada się u Kanta na problem konstytucji świata 
zjawiskowego w sposób chyba niemożliwy do analitycznego 
uporządkowania. Wydaje się, że Kant wyszedł od problemu wiedzy i 
rozstrzygnął go negatywnie, to znaczy agnostycznie, jednocześnie jednak 
problem ten wywołał  kwestię świata zjawiskowego, bo skoro nie możemy 
wiedzieć, jakie są noumenalne przyczyny obserwowanych przez nas 
zjawisk, to jako pośredniki pomiędzy tymi nieznanymi przyczynami a 
naszym faktycznym obrazem świata musimy przyjąć nie posiadające 
uformowania przedmiotowego wrażenia, a stąd z kolei ma wynikać, że 
wyłącznie uposażenie naszego umysłu formuje ten konkretny obraz świata, 
z jakim mamy do czynienia. I tu również, jak w poprzednim zagadnieniu 
sądów syntetycznych a priori, zachodziłby brak wynikania. Z tego na 
przykład, że nie możemy widzieć, czy w ‘świecie samym w sobie’, a więc 
w świecie poza naszymi faktycznymi ujęciami poznawczymi, rzeczywiście 
istnieją związki o charakterze przyczynowym i czy rzeczywiście mają one 
charakter konieczny, nie wynika nic na temat sposobu konstytuowania się 
świata zjawiskowego, to znaczy nie wynika, że pozbawione uformowania 
przedmiotowego wrażenia są transformowane w ten sposób przez strukturę 
naszego umysłu, że powstaje bogactwo świata przedmiotowego. Inaczej 
mówiąc, z ‘problemu wiedzy’ i jego agnostycznego rozstrzygnięcia nie 
wynika, że ‘prawdziwy świat’ jest pełen jakichś tajemniczych ‘rzeczy 
samych w sobie’, które w wyniku transformującej działalności 
nieświadomej warstwy naszego umysłu zaczynają się dla nas pojawiać jako 
gwiazdy, góry, drzewa, koty, albo że naprawdę istnieją ‘gwiazdy same w 
sobie’, ‘góry same w sobie’, ‘drzewa same w sobie’, ‘koty same w sobie’ 
itd., które są przyczynami gwiazd zjawiskowych, gór zjawiskowych itd. Z 
problemu wiedzy, czy raczej z problemu niewiedzy, nie wynika, że świat 
jest radykalnie inny niż nam się wydaje i że to struktura naszego umysłu jest 
odpowiedzialna za całe zjawiskowe bogactwo świata. Być może więc nasz 
umysł realistycznie odzwierciedla ‘świat sam w sobie’, lecz my nie znamy 
ani mechanizmu tego odzwierciedlania, ani też nie możemy być pewni, czy 
to odzwierciedlanie rzeczywiście ma miejsce. Tyle tylko wydaje się 
wynikać z postawionego przez Hume’a problemu wiedzy. 

Można jeszcze wskazać, jak niesamowita ‘plątanina’ powiązań 
przyczynowych powstaje w obszarze idealistycznych koncepcji Kanta.  Po 
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pierwsze, nie wiadomo, jak Kant mógł twierdzić, co faktycznie czynił, że 
poznanie zaczyna się od pobudzeń naszych zmysłów przez ‘rzeczy same w 
sobie’, a więc przyjmować realistyczną i kauzalną wizję genezy wiedzy, z 
drugiej zaś twierdzić, że przyczynowość jest tylko subiektywną kategorią, 
która ma zastosowanie wyłącznie w obrębie tego, co zjawiskowe, lecz nie w 
obrębie tego, co noumenalne. To jest bodajże najstarszy zarzut pod adresem 
jego doktryny, zarzut niekoherencji, sformułowany już w 1787 r. przez F.H. 
Jacobiego.39 Po drugie, nawet gdy pominiemy tę kwestię, to Kant musiałby 
przyjmować, że czym innym jest przyczynowość pomiędzy zjawiskami, 
czym innym zaś są związki przyczynowe pomiędzy rzeczami samymi w 
sobie, a jeszcze czym innym przyczynowe oddziaływanie rzeczy samych w 
sobie na nasze zmysły. Sama już tylko komplikacja tej przyczynowej sieci 
zarówno świata noumenalnego, jak świata zjawiskowego wystarcza, aby 
wzbudzić poważne wątpliwości co do spójności transcendentalno-
idealistycznego wyjaśnienia genezy i uprawomocnienia wiedzy ludzkiej.      

 Ostatni, czwarty motyw idealizmu dotyczy podstawy 
o b i e k t y w n o ś c i  s ą d ó w  e m p i r y c z n y c h . Kant twierdzi, że 
podstawa ta nie może pochodzić z doświadczenia, lecz że jest nią podmiot, 
a wykazanie tej tezy nazywa d e d u k c j ą  t r a n s c e n d e n t a l n ą . 
‘Dedukcję’ tę należy uznać - obok wykazania aprioryczności i 
subiektywności przestrzeni i czasu - za drugi filar idealizmu, przy czym 
trzeba podkreślić, że słowo ‘dedukcja’ nie było przez Kanta interpretowane 
w sensie logiki formalnej, lecz bardziej potocznie, to znaczy jako 
rozumowanie uzasadniające określoną tezę. Kant sądził, że rozumowanie to 
uzasadnia tę tezę w sposób konieczny i w ten sposób nawiązywał do 
formalnego pojęcia dedukcji, lecz już wyłącznie sama ilość komentarzy 
napisanych na ten temat od czasu publikacji Krytyki czystego rozumu 
wskazuje, że zarówno sama teza jak i jej uzasadnienie pojawiały się dla 
wielu krytyków jako coś dalekiego od konieczności.40 

W Krytyce czystego rozumu znajdujemy następujące określenie 
‘dedukcji transcendentalnej’: 

 
Wyjaśnienie sposobu, w jaki pojęcia mogą a priori odnosić się do 
przedmiotów, nazywam ich transcendentalną dedukcją i odróżniam ją od 

                                                 
39 Por. P. Kitcher, Kant’s Epistemological Problem and Its Coherent Solution, w: J.E. 
Tomberlin (red.), Philosophical Perspectives, 13 Epistemology, 1999,  Malden, 
MA/Oxford: Blackwell Publishers 1999, s. 415-441. 
40 Por. H. J. De Vleeschauwer, La Déduction transcendentale dans l’oeuvre de Kant, t. 1: 
La  Déduction transcendentale avant la Critique de la raison pure, Anvers-Paris-La Haye: 
De Sikkel - Libraire Ernest Leroux - Martinus Nijhoff 1934; t.2: La Déduction 
transcendentale dans l’oeuvre de Kant: La déduction transcendentale de 1781 jusqu’a à la 
deuxième édition de la Critique de la raison pure (1887), Anvers- Paris-La Haye: De 
Sikkel - Libraire Ernest Leroux - Martinus Nijhoff 1936; t. 3: La Déduction 
transcendentale dans l’oeuvre de Kant: La Déduction trnanscendentale de 1787 jusqu’a l’ 
Opus Postumum, Anvers-Paris-La Haye: De Sikkel - Libraire Ernest Leroux - Martinus 
Nijhoff 1937.  
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dedukcji empirycznej, która prezentuje sposób, w jaki pojęcie uzyskujemy z 
doświadczenia i zastanowienia się nad nim, a przeto dotyczy nie jego 
poprawności, lecz faktu, z którego pochodzi jego posiadanie.41   

  
 W rzeczywistości Kant przeprowadza dwie dedukcje, pierwsza jest, 
jak ją nazywa, metafizyczna, druga, to znaczy ta właściwa, 
transcendentalna. Dedukcja metafizyczna, podobnie jak to było w wypadku 
przestrzeni i czasu, ma wykazać, że istnieją aprioryczne (czyste) pojęcia 
intelektu (Verstand), czyli kategorie, przy czym Kant zadowala się tym, że 
konstruuje kategorie zgodnie tradycyjnym podziałem sądów według 
kryteriów jakości,  ilości, relacji i modalności i uznaje, że to wystarcza jako 
środek wykazujący ich aprioryczność, a więc niepochodzenie z 
doświadczenia. W ten sposób otrzymuje następujące kategorie:  dla sądów 
według kryterium ilości, czyli sądów  jednostkowych, szczegółowych i 
ogólnych, odpowiednio kategorie: jedności, mnogości i wszystkości 
(Allheit); dla sadów według kryterium jakości, czyli sądów twierdzących, 
przeczących i nieskończonych (lub limitacyjnych) odpowiednio kategorie: 
realności, zaprzeczenia i ograniczenia; dla sadów według kryterium relacji, 
czyli sadów kategorycznych, hipotetycznych i dysjunktywnych kategorie: 
substancji i zawierania się, przyczyny i zależności (Dependenz), wspólnoty i 
wzajemnego oddziaływania; dla sadów według kryterium modalności, czyli 
sądów problematycznych, asertorycznych i apodyktycznych kategorie: 
możliwości i niemożliwości, istnienia i nieistnienia oraz konieczności i 
przypadkowości. 
 Jak już na pierwszy rzut oka widać, że istnieje dysproporcja 
pomiędzy wagą, jaką Kant przypisuje kategoriom, a prostym sposobem ich 
uzyskania za pomocą odwołania się do podziału sądów, to znaczy bez 
żadnego osobnego dyskursu na temat, jak ma się ten podział sądów do tak 
ważnego dla Kanta pojęcia ‘kategorii’. Dodatkowo otrzymujemy też 
nieuzasadnioną tezę, że ten sposób osiągnięcia kategorii równy jest 
wykazaniu, iż są one aprioryczne, a więc że nie pochodzą z doświadczenia. 

Gdy jednak pominiemy te - zasadnicze -  trudności i przejdziemy do 
samej dedukcji transcendentalnej, to sytuacja staje się jeszcze bardziej 
pogmatwana. Wydaje się, że podstawą tego rozumowania jest przekonanie, 
Kanta, iż wszelkie połączenie (conjunctio), a więc zarówno połączenie 
wielości danych zmysłowych (Anschauung), jak też połączenie pojęć 
(Begriff) może pochodzić wyłącznie od intelektu oraz że dane zmysłowe  
jak i pojęcia stanowią dwie odrębne od siebie dziedziny. Źródłem 
jakiejkolwiek jedności może być więc tylko intelekt, a dokładniej je d n o ś ć  
s a m o św i a d o m o ś c i , którą Kant uznaje za pierwotną i czystą syntezę. 

 Rozumowanie, nazywane przez Kanta dedukcją transcendentalną, 
można w związku z tym zrekonstruować w następujący sposób. Podstawę 
obiektywności wiedzy empirycznej stanowią sądy: gdy na przykład 
widzimy ruch jednej kuli, a potem drugiej, to dopiero w sądzie 
                                                 
41 Krytyka czystego rozumu, B 117. 
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stwierdzającym, że ruch pierwszej jest przyczyną ruchu drugiej, 
obiektywizujemy dane percepcyjne i uzyskujemy wiedzę. W sądzie 
dokonuje się zatem s y n t e z a , dzięki której łączone są ze sobą 
poszczególne (percepcyjne) przedstawienia, to znaczy nadawana jest w nim 
jedność. Z kolei podstawą jedności, którą nadaje sąd, jest jedność 
samoświadomości, gdyż zarówno dane zmysłowe, pojęcia, jak też same 
kategorie, które Kant nazywa ‘czystymi pojęciami intelektu’, muszą mieć 
jakąś podstawę jedności, a może być nią według Kanta wyłącznie jedność 
świadomości podmiotu. To właśnie ta jedność, poprzez sądy i skorelowane 
z nimi kategorie, nadaje jedność wszystkim elementom procesu 
poznawania, czyli obiektywizuje wszelkie dane zmysłowe i pojęcia. 
Kategorie są jakby ‘odgałęzieniami’ jedności samoświadomości i w ten 
sposób jedynymi środkami obiektywizacji. 

Łatwo można dojrzeć, jak wiele założeń znajduje się u podstaw tego 
rozumowania. Trzeba podkreślić, że Kant nie twierdził, iż kategorie dadzą 
się wyprowadzić z jedności samoświadomości (czego próbował po nim J.G. 
Fichte), lecz raczej uznawał, jak sugeruje użyte wyżej wyrażenie 
‘odgałęzienia’, iż są one z tą jednością (jakoś) blisko złączone. Jeżeli jednak 
kategorie nie dadzą się wywieść wyłącznie z samej jedności 
samoświadomości (z jedności ‘ja’), to teza Kanta sprowadza się do dość 
mało oryginalnego stwierdzenia, że istnieją pewne bardzo podstawowe 
pojęcia, które można nazwać czystymi pojęciami intelektu lub kategoriami i 
że za ich pomocą interpretujemy różnego rodzaju dane (takim pojęciem jest 
na przykład pojęcie przyczynowości, wzgl. pojęcie związku 
przyczynowego). Nawet gdy przyjmiemy za Kantem, iż nie dysponujemy 
innymi środkami obiektywizacji danych niż za pomocą tego rodzaju 
czystych pojęć intelektu, to z tego nie wynika, że ‘świat sam w sobie’ nie 
jest powiązany związkami przyczynowymi. Możemy oczywiście 
sformułować hipotezę, że być może świat jest zupełnie inny, niż to się nam 
wydaje, gdy posługujemy się kategoriami, ale będzie to wyłącznie czysto 
hipotetyczny agnostycyzm co do prawdziwej natury świata. 

Po drugie, wydaje się, że Kant notorycznie miesza, wspomniane już 
wyżej, dwa odmienne problemy, a mianowicie problem wiedzy z jednej 
strony, z problemem konstytucji świata zmysłowego z drugiej. Gdy 
widzimy ruch jednej kuli, a potem ruch drugiej kuli, to już same te obrazy, 
czy to wzięte z osobna, czy jako następujące po sobie, stanowią pewne 
jedności doświadczenia zmysłowego. Kant nigdzie nie pokazał, jak z 
nieuformowanych przedmiotowo wrażeń (Empfindung), których istnienie 
przyjmował, powstają jedności zmysłowego doświadczenia i trudno mu jest 
z tego robić poważany zarzut, gdyż nie można nawet sobie wyobrazić, jak 
tego rodzaju demonstracja genezy jedności świata przedmiotowego z 
wrażeń zmysłowych mogłaby wyglądać. 

 Inną rzeczą jest natomiast o b i e k t y w i z a c j a  pierwotnie danych 
jedności doświadczenia zmysłowego w sądach. Tego rodzaju 
obiektywizacja może oznaczać, że spostrzegane przez następstwo 
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przedstawień - ruch jednej kuli, a potem ruch drugiej - faktycznie ma 
miejsce, a więc że nie jest ono tylko złudzeniem. Obiektywizacja ta może 
też mieć charakter sądu uznającego, że nie będące złudzeniem następstwo 
jedności zmysłowego doświadczenia jest konieczne w tym sensie, iż zawsze 
ruch jednej kuli i zderzenie z drugą powoduje ruch drugiej kuli. Czy jednak 
spostrzegając następstwo danych zmysłowych zawsze przypisujemy im 
konieczność? Czy kategoria przyczynowości, nawet w naukach 
przyrodniczych, występuje tam wraz z supozycją wiedzy koniecznej? Co 
ważniejsze jednak, czy obiektywizacja wrażeń zmysłowych, które nie 
posiadają żadnego uformowania przedmiotowego z jednej strony oraz 
kauzalna obiektywizacja, to znaczy obiektywizacja przypisująca 
przyczynową  konieczność następowaniu po sobie jedności zmysłowego 
doświadczenia z drugiej, nie są dwiema różnymi rzeczami? Jeżeli są to dwie 
różne rzeczy -  a wydaje się, że są - to skąd Kant widział, że po tej ‘drugiej 
stronie’ istnieją wyłącznie pozbawione jakiegokolwiek uformowania 
przedmiotowego wrażenia, które są przez intelekt niejako ‘układane’, czy 
syntetyzowane do postaci różnorodności przedmiotów, z którą faktycznie 
mamy do czynienia. Być może więc - wbrew tezie idealizmu - intelekt nasz 
nie formuje ‘czystych’ wrażeń, lecz zastaje przedmioty i je - realistycznie - 
odzwierciedla, a zatem nie jest on instancją formującą, lecz odczytującą 
dane i powiązania pomiędzy nimi. Wydaje się, że na te pytania nie ma u 
Kanta odpowiedzi, a nawet samej tylko sugestii takiej odpowiedzi, a stąd 
można wnosić, że idealizm nie wynika z tego, co Kant nazwał dedukcją 
transcendentalną. 

Ostatnia kwestia, którą chciałbym tu poruszyć, dotyczy zależności 
pomiędzy idealizmem a zasadniczymi problemami tradycyjnej metafizyki. 
Dość często pojawia się błędna interpretacja, według której miałoby być 
tak, że to idealizm transcendentalny był przyczyną, z powodu której Kant 
zdiagnozował niemożliwość rozstrzygnięcia zasadniczych kwestii 
metafizycznych. Pominąć należy oczywiście takie rozumienie słowa 
‘m e t a f i z y k a ’, przy którym jest ono równoznaczne ze słowem ‘filozofia’, 
bo wtedy u Kanta będziemy mieli do czynienia z ‘pełnokrwistą’ metafizyką, 
gdyż jego Krytyki zwierają spekulatywne teorie filozoficzne, a więc teorie 
metafizyczne na temat sposobu działania i możliwości poznawczych 
ludzkiego umysłu. Gdy zatem kursuje przekonanie, że idealizm 
transcendentalny czyni metafizykę niemożliwą, to chodzi o tzw. ‘wielkie’ 
problemy metafizyczne, a więc o istnienie Boga, duszy, wolności itp. Czy 
tak jednak u Kanta jest rzeczywiście?    

W Krytyce czystego rozumu znajduje się rozdział dotyczący czterech 
zasadniczych antynomii metafizycznych, które Kant formułuje 
każdorazowo w postaci tezy i antytezy. Domniemywana przez Kanta 
antynomialność polegać ma na tym, że można podać tak samo dobre racje 
na rzecz zarówno tezy, jak i antytezy. Pierwsze dwie antynomie, tzw. 
a n t y n o m i e  m a t e m a t y c z n e , przedstawiają się następująco: 1. teza: 
świat ma początek w czasie i granice w przestrzeni - antyteza: świat nie ma 
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żadnego początku i żadnych granic w przestrzeni; 2 teza: każda substancja 
złożona w świecie składa się z prostych elementów - antyteza: nie istnieje 
nic prostego. Dwie następne antynomie, tzw. a n t y n o m i e  
d y n a m i c z n e , to: 3. teza: istnieje wolność w sensie transcendentalnym, to 
znaczy zdolność do bycia absolutnym, bezprzyczynowym początkiem 
określonej serii skutków - antyteza: wszystko w świecie dzieje się 
wyłącznie według praw natury; 4. do świata należy - czy to jako jego część, 
czy jako jego przyczyna -  absolutnie konieczna istota - antyteza: nie istnieje 
nic absolutnie koniecznego. 

Idealizm transcendentalny stanowi według Kanta rozwiązanie dla 
dwóch pierwszych antynomii w ten sposób, że zarówno teza jak i antyteza 
są fałszywe: światu nie można przypisywać ani predykatu tezy, ani 
antytezy. Z odrzucenia tezy nie wolno wnioskować o obowiązywaniu 
antytezy i odwrotnie, gdyż wszystkie przedmioty w czasie i w przestrzeni, a 
więc wszystkie przedmioty możliwego doświadczenia, nie są niczym więcej 
niż tylko zjawiskami, a zatem tak jak są one naocznie przestawiane, to 
znaczy jako rozciągłe przestrzennie przedmioty lub jako serie przedstawień, 
nie mają żadnego istnienia w sobie. W wypadku antynomii dynamicznych 
oba przeciwne twierdzenia mogą być natomiast prawdziwe, a to w ten 
sposób, że pierwsze z nich dotyczy świata zjawisk, natomiast drugie odnosi 
się do świata pozazjawiskowego. 

Widać zatem, że to nie idealizm stanowi o niemożliwości 
rozwiązania zasadniczych problemów metafizycznych, lecz właśnie 
idealizm ma umożliwić ich rozwiązanie. Ciężar wykazania niemożliwości 
metafizyki spoczywa więc nie na idealizmie, lecz na argumentach Kanta na 
rzecz antynomialności jej głównych problemów, to znaczy na argumentach 
mających wykazać istnienie ‘równosilności’ zarówno tez jak i antytez. Z 
punktu widzenia rozwoju myśli filozofa z Królewca kwestia ta nie 
przedstawia się prosto, gdyż w tzw. okresie przedkrytycznym, to znaczy 
przed napisaniem trzech zasadniczych Krytyk, Kant wcale nie był 
przekonany, że problem istnienia Boga, czy problem istnienia nieśmiertelnej 
duszy są antynomialne, to znaczy, że można równie dobrze dowodzić tezy 
jak i antytezy. To przekonanie pojawiło się u niego dopiero w okresie 
krytycznym.42 

                                                 
42 Kant przed napisaniem Krytyk był zwolennikiem dowodu apriorycznego na istnienie 
Boga, czyli tzw. dowodu ontologicznego, w swojej wersji. W pracy wydanej w Królewcu 
w 1762 r. pt. Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes 
(Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga, tłum. zbiorowe, Wydawnictwo 
Antyk, Kęty 2004) Kant przeprowadził rozumowanie czysto pojęciowe (czysto 
aprioryczne), za pomocą którego, jak sądził, niezbicie wykazał istnienie Boga. Dlaczego 
później zrezygnował z tego dowodu? Czy tylko dlatego, że doszedł do wniosku, iż istnienie 
nie jest predykatem? Wydaje się to nieprawdopodobne, gdyż konstatacja, że istnienie nie 
jest predykatem, znajduje się już we wspomnianej właśnie rozprawie z 1762 r., która 
powstała, prawie dwadzieścia lat przed pierwszym wydaniem Krytyki czystego rozumu, 
powstała w wyniku wieloletnich dociekań, jak podkreślał jej autor. 
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 Argumenty, które Kant podawał na rzecz niemożliwości 
dowiedzenia istnienia absolutnie koniecznej istoty, czyli Boga, a więc z 
pewnością argumenty dotyczące najważniejszej z czterech powyższych 
antynomii, nie były skomplikowane. Twierdził mianowicie, że ze względu 
na to, iż i s t n i e n i e  n i e  j e s t  p r e d y k a t e m , dowód ontologiczny 
(dowód św. Anzelma) nie jest poprawny i twierdził jednocześnie, że inne 
dowody, a szczególnie tzw. dowody kosmologiczne, wymagają, jako 
warunku swojej konkluzywności, poprawności dowodu ontologicznego, a 
jeżeli on nie jest poprawny, to także i wszystkie inne drogi dowodzenia 
istnienia Boga nie mogą być poprawne. Według Kanta dowody 
kosmologiczne uznając, że musi istnieć pierwsza przyczyna tego, co 
nazywamy światem zjawiskowym (kosmosem), zakładają, że ta pierwsza 
przyczyna jest absolutnie konieczną istotą, lecz jest to tylko założenie, gdyż 
dla wyjaśnienia istnienia i natury świata zjawiskowego wystarczy przyjąć 
istnienie potężnej istoty stwórczej, lecz istota ta wcale nie musi mieć 
atrybutów Boga. Tylko dowód ontologiczny jest w stanie wykazać istnienie 
nieskończonej i koniecznej istoty stwórczej, lecz ten dowód zdaniem Kanta 
nie może być poprawny. 

 Jak widzieliśmy, Kant, mimo braku osobnego argumentu, sądził, że 
tzw. ‘rzeczy same w sobie’, które powodują powstanie obrazu świata 
zjawiskowego w naszych umysłach, nie są ani czymś przestrzennym, ani 
czasowym, gdyż czas i przestrzeń są tylko ludzkimi formami naoczności. Z 
drugiej jednak strony, jak starałem się wykazać, problem konstytucji świata 
zjawiskowego nie mógł być rozwiązany przez odwołanie się do ‘pustego’ 
pojęcia ‘rzeczy samych w sobie’, gdyż trzeba byłoby twierdzić, że 
przyczynami bogactwa świata zjawiskowego są jakieś zupełnie nam 
nieznane przedmioty, a więc że przyczynami doświadczeń gwiazd są 
‘gwiazdy same w sobie’, a przyczynami doświadczeń kotów są ‘koty same 
w sobie’ itd. Istnieje więc przepaść pomiędzy ogólnością i 
schematycznością form naoczności i kategorii, które Krytyka czystego 
rozumu uznała za element formujący wrażenia, a ‘niezmierzoną’ 
różnorodnością świata zjawiskowego, a zatem byłoby niedorzecznością, aby 
po napisaniu subtelnego dyskursu filozoficznego jego rezultat sprowadzał 
się do sugestii, że to nasz umysł wytwarza tę różnorodność świata. Stąd 
należy przypuszczać, że ‘rzeczą same w sobie’, o którą Kantowi chodziło, 
był Bóg jako pierwsza przyczyna zjawisk, a Krytyka czystego rozumu nie 
była niczym więcej niż agnostyczną konstatacją, że nie możemy wiedzieć, 
czy Bóg istnieje. Przy takiej interpretacji stają się zrozumiałe diagnozy 
Kanta co do pozostałych antynomii: przeciwne twierdzenia antynomii 
matematycznych są oba fałszywe, gdyż Bóg nie jest ani czasowy, ani 
przestrzenny. Jeśli chodzi o antynomię wolności, to i tu odpowiedź nie jest 
skomplikowana, gdyż wolność, jako bycie pierwszą przyczyną serii 
skutków, jest atrybutem Boga, a co znaczy wolność transcendentalna dla 
nas, ludzi, którzy zawsze poszukują jakiś zewnętrznych przyczyn wobec 
aktów własnej woli, może stać się zrozumiałe tylko w momencie przejścia 
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ze świata zjawiskowego do ‘świata samego w sobie’ (w języku wiary: do 
królestwa Bożego). 

Ta interpretacja idealizmu transcendentalnego, to znaczy jako 
agnostycyzmu co do istnienia Boga, a więc co do istnienia tej ‘rzeczy samej 
w sobie’, która jest pierwszą przyczyną świata zjawiskowego, ustawia 
idealizm Kanta na tym samym poziomie dyskursu, który został 
zapoczątkowany przez Kartezjusza i jego pytanie o to, co naprawdę istnieje. 
Jak wiadomo, odpowiedź Kartezjusza, który przyjął poprawność dowodu 
ontologicznego, brzmiała, że naprawdę istnieje Bóg, a niekonieczny świat 
zjawisk można uznać tylko wtedy za prawdziwy, o ile uznamy go za 
pochodny od Boga jako istoty absolutnej. W ten sposób Kartezjusz dowiódł 
realizmu metafizycznego, podczas gdy Kant w okresie krytycznym 
‘zawahał’ się i zasugerował nadchodzącym pokoleniom konieczność 
agnostycznego zawieszenia sądu w tej najważniejszej kwestii 
metafizycznej. 

B. EDMUND HUSSERL 
 
Tak samo jak Kant, również E. Husserl (1859-1938) swoje zasadnicze 

stanowisko filozoficzne nazywał idealizmem transcendentalnym. Jest 
jednak pewnym paradoksem, że wpływ na filozofię XX w. Husserl wywarł 
nie poprzez swój idealizm, lecz przez tzw. metodę fenomenologiczną. 
Większość jego uczniów odrzuciła idealizm sądząc, że metoda 
fenomenologiczna, jako metoda filozofowania, nie jest istotnie z nim 
związana. Husserl był odmiennego zdania i podkreślał, że tylko 
niezrozumienie jego prawdziwych intencji może prowadzić do prób 
oddzielenia metody fenomenologicznej od idealizmu transcendentalnego: 

 
Tylko ten, kto dezinterpretuje najgłębszy sens metody intencjonalnej lub 
metody transcendentalnej redukcji, albo sens obydwu, może powziąć zamiar 
oddzielenia od siebie fenomenologii i  idealizmu transcedentalnego43    

 
 Patrząc w aspekcie idealizmu, poglądy Husserla podlegały ewolucji. 

W początkowym okresie swojej twórczości (Badania logiczne 1900-
1901)44, jeśli nie był realistą, to w każdym razie sądził, że świadomość jest 
naturalną częścią świata materialnego i jest poddana jego prawidłowościom. 
Faza idealistyczna zaczyna się wyraźnie w okresie Idei czystej 
fenomenologii i fenomenologicznej filozofii z 1913 r.45 Sam jednak idealizm 
                                                 
43 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, Warszawa: PWN, s. 126. 
44Logische Untersuchungen. Erster Teil: Prolegomena zur reinen Logik, Halle 1900 
(Badania logiczne. Tom pierwszy: Prolegomena do czystej logiki, tłum. J. Sidorek, Toruń 
1996); Logische Untersuchungen. Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und 
Theorie der Erkenntnis, Halle 1901. 
45 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Halle 1913 (Idee czystej 
fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, tłum. D. Gierulanka, 
Warszawa: PWN 1967). 
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Husserla podlegał także przemianom: w okresie Badań logicznych Husserl 
zajmował stanowisko zbliżone do platonizmu, to znaczy uważał, że 
przedmioty pojęć ogólnych istnieją w pewien sposób samodzielnie. Tego 
platonizmu nie uchylił w początkowej fazie swojego idealizmu przyjmując, 
że wprawdzie wszystko jest konstytuowane przez świadomość, lecz że z  
obszaru tej konstytucji wyłączone są samodzielnie istniejące przedmioty 
idealne. Radykalizacja idealizmu polegała na tezie, że również przedmioty 
idealne podlegają procesowi konstytucji przez świadomość. Późny okres 
jego twórczości charakteryzuje się pojawieniem się elementów wyraźnie 
spekulatywnych, jeśli bowiem idealizm transcendentalny wydawał się 
początkowo mieć charakter bardziej epistemologiczny, to u końca swojej 
pracy filozoficznej Husserl zaczął dołączać do niego tło spekulatywne w 
duchu monadologii G.W. Leibniza.      

 Słowo ‘f e n o m e n o l o g i a ’ naturalnie kojarzy się ze słowem 
‘fenomenalizm’, a ono z kolei wywołuje głównie skojarzenia z powyżej 
omówionym stanowiskiem Berekleya. Trzeba jednak podkreślić, że 
przynajmniej programowo Husserl odróżniał swój idealizm od 
immaterializmu Berkeleya, a przede wszystkim, że wpływ, jaki wywarła 
metoda fenomenologiczna na filozofię XX w., był całkowicie niezależny od 
fenomenalistycznego (Berkeleyowskiego) rozumienia fenomenu. Sam tytuł 
jednej z zasadniczych publikacji Husserla, Idee czystej fenomenologii i 
fenomenologicznej filozofii, wskazuje, że widział on w fenomenologii coś w 
rodzaju nauki wstępnej i podstawowej (protonauki), która miałaby 
poprzedzać wszelką systematycznie konstruowaną filozofię. Zasadniczą 
intencję tego odróżnienia można przedstawić następująco: aby rzetelnie 
uprawiać jakikolwiek dyskurs filozoficzny, należy najpierw zaznajomić się 
ze zróżnicowaniem i bogactwem dziedzin przedmiotowych, którymi 
przyszła filozofia miałaby się zajmować, a więc należy dobrze poznać te 
dziedziny. Aby to osiągnąć, należy starać się zrealizować po s t u l a t  
n i e z a a n g a ż o w a n e g o  t e o r e t y c z n i e  o p i s u . 

 Po pierwsze, należy zająć postawę obiektywistyczną, to znaczy 
koncentrować się wyłącznie na badanym przedmiocie. Po drugie, należy 
starać uwolnić się - przez ‘wzięcie w nawias’, przez ‘redukcję’ czy 
‘zawieszenie’ - od wszelkiej wiedzy pochodzącej z zastanych teorii  
naukowych i filozoficznych. Po trzecie, należy ‘wziąć w nawias’ wszelkie 
przekonania pochodzące z tradycji kulturowej, do której się należy.46 
Ulubionym przykładem procedury epistemicznej, mającej znajdować się w 
opozycji do tak rozumianego opisu, była dla zwolenników metody 
fenomenologicznej p r o c e d u r a  w y j a ś n i a n i a  n o m o l o g i c z n e g o , 
formułowanego w terminach nauk przyrodniczych: na przykład przed 
jakimikolwiek próbami przyrodniczego lub filozoficznego wyjaśniania 
życia emocjonalno-aksjologicznego człowieka należy dysponować 

                                                 
46 Na temat składników metody fenomenologicznej por. J.M. Bocheński, Współczesne 
metody myślenia, tłum. S. Judycki, Poznań: ‘W drodze’ 1992, s. 26-40. 
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dokładnym opisem podstawowych jego fenomenów. Ten postulat 
przeciwstawiał się nie tylko próbom przyrodniczego i scjentystycznego 
zafałszowywania ‘głębi’ fenomenów z dziedziny życia emocjonalno-
aksjologicznego, próbom ich naturalizacji, lecz także próbom, jak można 
byłoby powiedzieć, hermeneutyzacji fenomenologicznej pierwotności. 
Fenomeny takie jak wstyd czy poczucie winy, w ich różnych odmianach, 
zostałyby zafałszowane nie tylko wtedy, gdybyśmy od razu zinterpretowali 
je jako narzędzia biologiczno-ewolucyjnego przystosowania się lub 
gdybyśmy uznali, że są wyłącznie efektem transformacji popędów 
seksualnych, lecz także wtedy, gdybyśmy poddali ich fundamentalne 
‘materie’ hermeneutycznej i historycznej relatywizacji. Fenomen - w 
neutralnym wobec idealizmu i fenomenalizmu znaczeniu - to zatem to, co 
bezpośrednio dane, dane dla kogoś, kto spełni, lub będzie starał się spełnić, 
postulat niezaangażowanego teoretycznie opisu. 

Mając to na uwadze, można przejść do próby interpretacji 
transcendentalnego idealizmu Husserla. Sytuacja jest jednak o tyle trudna, 
że mimo ogromnej ilości analiz, które przeprowadził, analiz dotyczących 
bardzo różnych dziedzin przedmiotowych, istnieje zasadnicza dysproporcja 
pomiędzy tezą idealistyczną, która głosił, a jej uzasadnieniem. Bardzo 
trudno jest wskazać na motywy, czy racje idealizmu, a jeśli się na nie 
wskaże, to wydają się one zbyt słabe, aby mogły wywrzeć aż taki wpływ na 
tak krytycznego i analitycznego myśliciela, jakim był Husserl. Powstaje 
wrażenie, jakby jego idealizm był rodzajem ‘wglądu’, który nie do końca 
można poddać analitycznej eksplikacji.47 Sądzę, że następujące dwie 
kwestie są istotnie związane z idealizmem Husserla. Są to, po pierwsze, 
z a b i e g  r e d u k c j i  t r a n s c e n d e n t a l n e j , po drugie, problem sposobu 
prezentacji oraz sposobu istnienia świata materialnego z jednej strony, z 
drugiej zaś sposobu prezentacji oraz sposobu istnienia świadomości (wzgl. 
świadomego podmiotu). 

Celem redukcji tzw. transcendentalnej było niedogmatyczne 
rozważanie charakteru relacji pomiędzy świadomością a różnymi rodzajami 
przedmiotów (pomiędzy świadomością a światem). ‘Redukcja’ znaczy tu 
przede wszystkim wstrzymanie się od uznawania, jak mówił Husserl, 
‘generalnej tezy naturalnego nastawienia’, to znaczy wstrzymanie się od 
uznawania, że istnieje świat jako niezależna od świadomości dziedzina 
przedmiotowa, to ‘wzięcie w nawias’ tej tezy, jej ‘zawieszenie’.48 
                                                 
47 Podobnego zdania był R. Ingarden, gdy pisał, że „Kończąc te niewątpliwie jedynie 
szkicowe rozważania nad podstawami idealizmu Husserla należy, zdaje się stwierdzić, że  -  
o ile słuszny jest tu przedstawiony przeze mnie pogląd, iż ten idealizm wypłynął z takich 
źródeł, na jakie tutaj wskazałem, to zaczerpnięte z nich argumenty są albo 
niewystarczające, albo nawet niesłuszne”. (R. Inagrden, O motywach, które doprowadziły 
Husserla do transcendentalnego idealizmu, w: R. Ingarden, Z badań nad filozofia 
współczesną, Warszawa 1963,  s. 622).   
48 Niekiedy Husserl odróżniał redukcję transcendentalną o tzw. transcendentalnej epoché w 
ten sposób, że epoché - jako wstrzymanie się od spełniania tezy naturalnego nastawienia - 
miała być zabiegiem wstępnym, umożliwiającym przeprowadzanie różnego rodzaju 
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Gdybyśmy jako filozofowie nie dokonali tego rodzaju zabiegu, to 
bylibyśmy skazani na jakąś z form dogmatyzmu, a za epistemologie 
dogmatyczne Husserl uznawał wszystkie te stanowiska, które w  trakcie 
rozważań na temat relacji świadomości do świata - wyraźnie lub mniej 
wyraźnie - odwołują się do przyczynowego oddziaływania niezależnych od 
świadomości przedmiotów na świadomość, na przykład w ten sposób, że 
twierdzi się, iż nauki przyrodnicze dowodzą realizmu ukazując, jak 
świadomość świata powstaje w wyniku oddziaływań przyczynowych ze 
strony przedmiotów na system nerwowy człowieka. 

 Zawieszeniu podlec musi więc nie tylko realizm naturalny, lecz także 
wszystko to, co uznają na temat świata nauki przyrodnicze, jak również 
wszystkie inne ‘transcendensy’, a w tym też Bóg, jako swoistego rodzaju 
przedmiot transcendentny uznawany w aktach religijnych. Husserl 
podkreślał, że redukcja lub epoché (ten termin został wybrany w nawiązaniu 
do starożytnego sceptycyzmu), nie są w żadnym sensie wątpieniem w 
istnienie świata, lecz że jest to tylko tymczasowa zmiana nastawienia z 
naturalnego na transcendentalne. Przez termin ‘filozofia transcendentalna’ 
Husserl rozumiał uniwersalne badanie, które - w duchu bardziej Descartesa 
niż Kanta - zmierza do odkrycia charakteru relacji pomiędzy świadomością 
(umysłem) a światem. 49 

Fenomenologia transcendentalna była więc połączeniem dwóch idei. 
Z jednej strony, idei niezaangażowanego teoretycznie opisu, jako wstępnej 
fazy filozofii, gdzie ‘wzięcie w nawias’ różnego rodzaju danych miało 
służyć wyłącznie odkryciu pewnego rodzaju pierwotności, a z drugiej strony 
idei filozofii transcendentalnej, gdzie zawieszenie przekonań naturalnych 
było motywowane dążeniem do niedogmatycznego rozważenia relacji 
pomiędzy świadomością  a światem. Większość uczniów Husserla była 
przekonana, że te dwie koncepcje są od siebie niezależne, że można 

                                                                                                                            
redukcji, a te z kolei miały polegać na analitycznym schodzeniu do coraz głębszych warstw 
konstytucji świata w świadomości. Tutaj jednak będę używał jednolicie terminu ‘redukcja’ 
dla określenia zarówno aspektu ‘wstrzymania się od’ jak i aspektu ‘schodzenia do’. Tzw. 
redukcja ejdetyczna jest niezależna od redukcji transcendentalnej, gdyż dotyczy przejścia 
od nastawienia na fakty do nastawienia na istotę: fenomenologia ejdetyczna nie musi być 
transcendentalna, jeśli nie zostanie przeprowadzona redukcja transcendentalna, jak również 
fenomenologia transcendentalna może być rozważaniem na temat pewnych doniosłych 
faktów. Kwestia tzw. redukcji ejdetycznej związana jest z pytaniem o możliwość poznania 
tego, co konieczne w danej dziedzinie przedmiotowej, a więc ze wspomnianą wyżej w 
trakcie omawiania stanowiska Kanta kwestią wiedzy syntetycznej a priori .    
49 „ das Wort „Transzendentalphilosophie” ist seit Kant gebräuchlich geworden, und dies 
auch als allgemeiner Titel für universale Philosophien, deren Begriffe man dann am Typus 
Kantischen orientiert. Ich selbst gebrauche das Wort „transzendental“ in einem weitesten 
Sinne für das [...] originale Motiv, das durch Descartes in allen neuzeitlichen Philosophien 
sinngebende ist [...] Es ist das Motiv des Rückfragens nach der letzten Quelle aller 
Erkenntnisbildungen, des Sichbesinnens des Erkennenden auf sich selbst und sein 
erkennendes Leben.“ (E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie, red. W. Biemel, Den Haag: Martinus Nijhoff 1962, s. 
100). 
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realizować pierwszą nie angażując się w drugą, a podjęcie tego drugiego 
zadania grozi idealizmem, z którym się nie chcieli zgodzić. 

Jak się mogło wydawać na podstawie niektórych sformułowań 
Husserla redukcja, redukcja w sensie wstrzymania się od spełniania tezy 
naturalnego nastawienia, miała być wyłącznie zmianą nastawienia, zmianą 
sposobu patrzenia, miało to być potraktowanie każdego bytu jako wyłącznie 
pewnej danej dla świadomości, lecz Husserl, w pewnym sensie nie biorąc 
pod uwagę własnych deklaracji, przeszedł do tezy, że św i a d o m o ś ć  
t r a n s c e n d e n t a l n a  nie jest wyłącznie wynikiem zmiany nastawienia, 
lecz że posiada swoisty sposób istnienia, różny od sposobu istnienia 
wszystkich innych przedmiotów. Często można spotkać pogląd, że skoro 
Husserl raz dokonał redukcji transcendentalnej, to potem już nie był 
możliwy powrót do świata naturalnego nastawienia, a więc do realizmu, a 
stąd redukcja miałaby być przyczyną idealizmu. Trudno jest jednak zgodzić 
się z taką interpretacją, gdyż nie może w niej chodzić o psychologiczną 
stronę twórczości filozoficznej, a więc o to, że po redukcji Husserl jakby 
zapomniał o świecie realnym i zajął się świadomością. Patrząc natomiast w 
aspekcie czysto argumentacyjnym, z faktu dokonania redukcji nie wynika 
idealizm, gdyż redukcja miała właśnie umożliwić rozważenie opozycji 
realizm - idealizm. Husserl jednak, niemalże niepostrzeżenie, przeszedł od 
redukcji do idealizmu, a to przejście wynikało z drugiego motywu 
idealizmu, za który należy uznać analizę spostrzegania zewnętrznego 
(zmysłowego) i skorelowaną z nią analizę spostrzegania wewnętrznego 
(immanentnego).  

Już w przedidealistycznych Badaniach logicznych Husserl poświęcił 
wiele miejsca analizie percepcji zmysłowej i można powiedzieć, że 
modelem dla poznania (wiedzy) było u niego właśnie spostrzeganie 
zmysłowe. P o z n a n i e  (Erkenntnis) polega na realizowaniu się swoistego 
rodzaju wypełnienia (Erfüllung)50 i  akty poznawcze Husserl dzielił na akty 
sygnitywne, to znaczy takie, które niejako ‘pusto’ odnoszą się przedmiotów, 
oraz na akty naoczne, to znaczy takie, w których przedmiot jest dany 
‘osobiście’, bez żadnego zapośredniczenia znakowego. Większość naszej 
aktywności intelektualnej dokonuje się za pomocą aktów czysto znakowych, 
jednak wzorcowym stanem epistemicznym jest taka sytuacja, w której 
początkowo tylko pusto ‘domniemywany’ przedmiot zaczynamy widzieć w 
jakimś typie naoczności. Możemy na przykład tylko (pusto) myśleć o 
piórze, o jego kolorze, kształcie itd., znajdującym się w szufladzie naszego 
biurka, możemy je jednak także wyjąć i wtedy będziemy mieli dany ten 
przedmiot w typie naoczności spostrzeżeniowej. Dopiero o takim akcie, w 
którym dochodzi do pokrycia się pustego odniesienia znakowego do 
jakiegoś przedmiotu z wypełniającą go naocznością, można  powiedzieć, że 
jest aktem poznania par excellence. Podobnie Husserl rozumiał prawdę, to 

                                                 
50 Por. D. Willard, Knowledge, w: B. Smith/D.W. Smith (wyd.), The Cambridge 
Companion to Husserl, Cambridge: Cambridge University Press 1995, s. 138-167. 
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znaczy jako syntetyczną identyfikację tego, co sygnitywnie domniemane z 
tym, co naocznie uchwycone51. 

W spostrzeganiu zmysłowym przedmiotów fizycznych występuje 
zawsze splecenie elementu sygnitywnego i naocznego wypełnienia. Pióro 
wyjęte z szuflady jest wprawdzie dane naocznie, lecz tylko częściowo, gdyż 
jego tylna strona jest wyłącznie pusto (sygnitywnie) zasugerowana. Można 
wprawdzie pióro obrócić, ale wtedy sytuacja się powtórzy. Według Husserla 
tego rodzaju perspektywizacja spostrzegania zmysłowego dopuszcza 
zawsze możliwość błędu, a tym samym możliwość wątpienia: nasze 
sygnitywne domniemania mogą zostać przekreślone przez następne ciągi 
spostrzeżeń, przedmiot może się okazać zupełnie inny niż przypuszczaliśmy 
lub może całkowicie nie istnieć. Wątpienie i sceptycyzm są natomiast 
wykluczone, gdy zamiast ujmować przedmioty jako realne jednostki, 
istniejące w świecie fizycznym, potraktujemy je wyłącznie jako dane 
świadomości. Jako takie prezentują się one w specjalnym rodzaju 
spostrzegania, które Husserl nazywał spostrzeganiem immanentnym. 

 W wyniku zawieszenia sądu o niezależnym od świadomości istnieniu 
świata oraz w efekcie zmiany nastawienia widziany przedmiot przestaje być 
spostrzegany jako realna jednostka, a zaczyna być wyłącznie pewną ‘płaską 
daną’. Zostaje ‘pozbawiony’ wszystkich transcendujących apercepcji, to 
znaczy wszelkiego rodzaju ujęć, które traktują go jako cześć świata 
realnego, powiązanego związkami przyczynowymi. Redukcja 
transcendentalna przekształca zauważanie własnych stanów świadomych 
(introspekcję) w tzw. s p o s t r z e g a n i e  i m m a n e n t n e , to znaczy w 
metodyczne narzędzie badawcze epistemologii fenomenologicznej. 
Introspekcja, czyli spostrzeżenie immanentne w zwykłym sensie, zawsze 
ujmuje swoje przedmioty, czy to będą wewnętrzne stany psychiczne, czy 
stany percepcyjne, które odnoszą się do świata fizycznego, jako 
uwarunkowane przyczynami fizycznymi stany realnie istniejącego 
indywiduum psychofizycznego, podczas gdy w spostrzeganiu 
immanentnym w rozumieniu Husserla zarówno stany psychiczne podmiotu 
jaki i jego ciało oraz powiązania ze światem przedmiotów stają się 
wyłącznie swoistego rodzaju danymi. W spostrzeganiu immanentnym samo 
spostrzeganie i to, co w nim spostrzeżone, tworzą, zdaniem Husserla, 
‘n i c z y m  n i e  z a p o ś r e d n i c z o n ą  j e d n o ś ć ’, w której istnienie nie 
można sensownie wątpić. Gdy na przykład w spostrzeganiu immanentnym 
widzimy pióro, to wprawdzie możemy się mylić co do tego, czy jest to 

                                                 
51 „Repräsentierender und repräsentierter Inhalt sind hier identisch eines. Und wo sich eine 
Vorstellungsintetion durch diese ideal vollkommene Wahrnehmung letzte Erfüllung 
verschfft hat, da hat sich die echte adaequatio rei et intellectus hergestellt: das 
Gegenständliche ist genau als das, als welches es inetendiert ist, wirklich „gegenwärtig” 
oder „gegeben”; keine Partialintention ist mehr impliziert, die ihrerer Erfüllung 
ermangelte.” (E. Husserl, Logische Untersuchungen. Zwieter Band. Zwieter Teil: 
Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Hrsg. von U. Panzer, 
The Hague/Boston/London 1984, s. 647 {A590/B2 118}). 
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pióro, czy jakiś inny przedmiot, ale nie możemy się mylić, że dane jest nam 
istnienie pewnej rozciągłej przestrzennie danej. 

W związku z niepowątpiewalnością danych spostrzegania 
immanentnego Husserl formułuje, często potem komentowaną, tezę o tzw. 
unicestwieniu świata (Weltvernichtung): 

 
przez unicestwienie świata rzeczy istnienie świadomości, każdego strumienia 
przeżyć w ogóle, zostałoby wprawdzie z koniecznością zmodyfikowane, ale 
nie naruszone w swej własnej egzystencji52 
 
Co więcej, Husserl przechodzi do tezy substancjalistycznej, 

dotyczącej sposobu istnienia sfery immanentnej (podmiotu):  
 
Byt immanentny jest tedy niewątpliwie w tym sensie bytem absolutnym, że 
zasadniczo nulla ‘re’ idiget ad existendum. Z drugiej strony świat 
transcendentnych ‘res’ jest całkowicie zdany na świadomość, i to mianowicie 
nie na logicznie wymyśloną świadomość, lecz na świadomość aktualną53 
 
Zwracano wielokrotnie uwagę, że to przejście od sposobu dania 

czegoś do sposobu jego istnienia jest przejściem nieuprawnionym, że nawet 
gdy uznamy, iż spostrzeganie immanentne przedstawia nam dane 
niepowątpiewalne, to z tego nie wynika, że podmiot (sfera immanentna) jest 
substancją i że do swego istnienia nie potrzebuje żadnej innej rzeczy. Mimo 
tej krytyki Hussrel nigdy nie zrezygnował z idealizmu, wręcz odwrotnie, 
utwierdzał się w nim w toku dalszych swoich badań. 

 W stanowisku filozoficznym Husserla splotły się w unikalny sposób 
dwa istotne wątki filozofii nowożytnej. W ą t e k  k a r t e z j a ń s k i polegał 
na dążeniu do odkrycia wiedzy pewnej, a znalezienie tego rodzaju pewności 
miałoby umożliwić odrzucenie sceptycyzmu. W ą t e k  k a n t o w s k i  
oznaczał natomiast uznanie, że głównym zadaniem analizy filozoficznej jest 
‘krytyka rozumu’. Uprawomocnienie wiedzy ludzkiej nie miało więc 
polegać na znalezieniu jakiejś odizolowanej ‘wyspy pewności’ - a tak 
Husserl interpretował system filozoficzny Kartezjusza - lecz na 
przeprowadzeniu analiz ukazujących, jak umysł ludzki nabywa przekonań o 
świecie, jaka jest ich wartość i granice. Zadaniem filozofii 
fenomenologicznej miała być krytyka rozumu realizowana za pomocą 
narzędzia, jakim było spostrzeganie immanentne w powyżej zarysowanym 
sensie. W ten sposób badania fenomenologiczne miałyby być autonomiczne 
w stosunku do wiedzy naukowej, posiadałyby też walor uniwersalności oraz 
cechę niepowątpiewalności. Przeprowadzający je filozof badałby, jak z 

                                                 
52 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, s . 
147-148. Husserl stwierdza też, że „Istnienie jakiegoś świata jest odpowiednikiem pewnych 
mnogości doświadczeń odznaczających się pewnymi określonymi ukształtowaniami istoty” 
(tamże, s. 146). 
53 E. Husserl,, tamże, s.92. 
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‘płaskich’, pozbawionych sygnitywnych domniemań danych powstają 
‘pełne’ przedmioty, jak np. ‘pełne’ pióro powstaje w wyniku syntezy 
danych naocznych i elementów czysto znakowych, albo jak niższe akty 
zmysłowe podbudowują wyższe teoretycznie konstrukcje myślowe.  

W odróżnieniu od Kanta Husserl uważał, że tego rodzaju badań nie 
można zaczynać od uznania, że istnieje wiedza jako coś już zastanego, to 
znaczy od wiedzy matematycznej i przyrodniczej. Oznaczałoby to 
zawężenie zasięgu planowanej ‘krytyki rozumu’, a patrząc bardziej 
partykularnie, groziłoby popełnieniem błędnego koła w trakcie próby 
radykalnego rozważenia wartości naszych przekonań na temat świata. 
Dopiero koncepcja rozpoczynania analiz epistemologicznych od 
niezaangażowanego w żadną teorię opisu pierwotnych danych 
(fenomenów), opisu dokonywanego w ramach immanentystycznej klauzuli 
redukcji transcendentalnej,  była specyficznie fenomenologiczna, to znaczy 
odróżniała fenomenologiczną teorię poznania od innych stanowisk 
epistemologicznych. Ten ogólny program Husserl uszczegółowiał 
twierdzeniem, że głównym zdaniem fenomenologicznej filozofii jest 
zrozumienie, na czym polega zjawisko transcendencji różnego typu 
przedmiotów prezentujących się świadomości. Dopiero te trzy elementy 
razem tworzyły programową specyfikę epistemologii i filozofii 
fenomenologicznej w interpretacji Husserla: wiedza pewna, którą 
zapewniało narzędzie badawcze w postaci spostrzegania immanentnego, 
‘krytyka rozumu’ oraz pytanie o transcendencję przedmiotów. 

Racjonalizm tego projektu wyrażał się m.in. w przekonaniu, że 
relacja między podmiotem a przedmiotami nie jest istotnie uwikłana w 
żadne uwarunkowania lingwistyczne, społeczne, witalno-psychiczne itp. 
Stąd też i sama filozofia może być analizą, której celem jest odsłonięcie, na 
czym polega pierwotny stosunek podmiot - przedmiot. Gdy użyjemy 
współczesnej terminologii, to można powiedzieć, że fe n o m e n o l o g i a  
b y ł a  s t a n o w i s k i e m  f u n d a c j o n a l i s t y c z n y m . Oznaczało to, że 
wszystkie wielkie problemy epistemologiczne, a więc sceptycyzm, realizm i 
idealizm, natura prawdy, dadzą się rozstrzygnąć poprzez analizy ukazujące, 
na czym polega pierwotna relacja podmiot - przedmiot. Programowo 
patrząc, ten aspekt fundacjonalizmu fenomenologicznego był niezależny od 
kwestii realizmu i idealizmu, to znaczy odsłonięcie charakteru relacji 
podmiot - przedmiot mogło wypaść bądź na korzyść realizmu, bądź 
idealizmu, lecz faktycznie Husserl rozstrzygnął spór na korzyść idealizmu 
(metafizycznego).  

Zadaniem filozofii fenomenologicznej miało być opisanie różnych 
typów odniesień epistemicznych, charakterystycznych dla różnego typu 
przedmiotów w celu pokazania, jak w każdej poszczególnej odmianie tych 
odniesień wygląda relacja: sygnitywne domniemanie - naoczne 
wypełnienie. Był to ‘gigantyczny’ projekt, gdyż aby go zrealizować, trzeba 
byłoby uwzględnić nie tylko spostrzeganie zmysłowe, lecz także inne 
rodzaje prostych aktów poznawczych, np. introspekcję, przypomnienie, ale 
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także akty podbudowane, np. spostrzeżenie cudzej psychiki, akty 
wydawania sądów, wielorako sygnitywnie złożone akty myślenia, a więc 
należałoby ukazać naoczne źródła poznania w logice i w matematyce, 
naoczną podbudowę poznania znakowego w naukach przyrodniczych, 
humanistycznych, naoczne źródła aksjologii, poznania religijnego, 
mistycznego itd. Zrealizowanie takiego zadania równałoby się ukazaniu 
prawomocności - lub jej braku - wszystkich aktów traktowanych jako akty 
epistemiczne, gdyż, jak twierdził Husserl, sytuacja naocznej samoobecności 
jakiegokolwiek przedmiotu, jest jedynym i ostatecznym uprawomocnieniem 
uznania prawdziwości wszystkich wyższych (sygnitywnych) aktów, które 
odnoszą się do tego przedmiotu.54 Wykonanie tej pracy równoważne byłoby 
z zamierzoną przez Kanta, lecz przez niego nie wykonaną krytyką rozumu 
teoretycznego i praktycznego, czyli równałaby się wykazaniu naocznego 
uprawnienia tworzonych przez rozum konstrukcji znakowych. 

 W koncepcji Husserla filozofia fenomenologiczna, jako krytyka 
rozumu w powyższym sensie, miała ponadto posiadać w a l o r  
n i e p o w ą t p i e w a l n o ś c i , to znaczy chodziło nie tylko o to, aby nie 
zaczynać analiz od zastanych teorii naukowych, gdyż ich prawomocność 
miała być przez krytykę dopiero wykazana, lecz przede wszystkim o to, aby 
budowana w ten sposób filozofia mogła być uznana za wiedzę 
niepowątpiewalną. Jednakże, odmiennie niż Kartezjusz, Husserl nie uważał, 
aby zadaniem filozofii miało być poszukiwanie wiedzy niepowątpiewalnej 
jako jakiegoś wyróżnionego ‘punktu odbicia’ dla dowodzenia istnienia 
świata realnego, lecz poznanie niepowątpiewalne miało być narzędziem 
używanym przez filozofię fenomenologiczną w trakcie badań zmierzających 
do stworzenia krytyki rozumu. Zarówno dla Kartezjusza jak i dla Husserla 
znalezienie wiedzy niepowątpiewalnej równało się odparciu sceptycyzmu, 
jednak w wypadku Husserla odparcie sceptycyzmu nie miało oznaczać 
automatycznie rozstrzygnięcia problemu transcendencji przedmiotów na 
rzecz realizmu. 

Fenomenologiczna teoria poznania powinna zbadać, jak najprostsze 
naoczne odniesienia do przedmiotów uprawomocniają pochodne od nich 
sygnitywne konstrukcje myślowe, lecz Husserl doszedł do wniosku, że nie 
chodzi tu tylko o epistemiczne uprawomocnienie jednych danych przez 
inne, lecz o coś w rodzaju konstytuowania się świata w umyśle. P o j ę c i e  
k o n s t y t u c j i  nie zostało przez Husserla jednoznacznie określone. Bywa 
ono interpretowane albo słabo, to znaczy jako nadawanie sensu zastanym 
już jednostkom przedmiotowym, albo mocno, to znaczy jako tworzenie się 

                                                 
54 „Żadna teoria, jaką by można wymyślić, nie może nas zwieść na manowce co do tej 
zasady wszystkich zasad: że każda źródłowo prezentująca naoczność jest źródłem 
prawomocności poznania, że wszystko, co się nam w ‘intuicji’ źródłowo (by się tak wrazić: 
w swej cielesnej rzeczywistości) przedstawia, należy po prostu przyjąć, jako to, jako co się 
prezentuje, ale także jedynie w tych granicach, w jakich się prezentuje.” (E. Husserl, Idee 
czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1967, s. 73). Por. R. 
Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla, Warszawa: PWN 1974. 



wersja robocza: wiosna 2008 
 

74

jednostek przedmiotowych z wrażeń czy bodźców, pozbawionych jeszcze 
znaczenia przedmiotowego55. W ramach tej drugiej interpretacji  
‘konstytucja’ wydawała się równać idealistycznej tezie, że poznanie nie 
polega na jakimś rodzaju odzwierciedlania świata, lecz raczej na syntezie 
różnych danych do postaci całości o charakterze przedmiotowym. 

Ostatecznie więc fenomenologiczna teoria poznania w interpretacji 
Husserla przybrała formę transcendentalnej teorii konstytucji świata w 
świadomości. Jej zadaniem miało być pokazanie, jak różne warstwy świata 
przedmiotowego konstytuują się w oparciu o warstwy niższe. Na przykład 
p r z e s t r z e ń  n a o c z n a  konstytuuje się według Husserla z 
dwuwymiarowych pól wrażeniowych. Ta pierwotna przestrzeń naoczna jest 
jednak jeszcze solipsystyczna, to znaczy jest ona heterogeniczna i 
zorientowana, gdyż zawiera wyróżnione ‘tu’ dla pojedynczego podmiotu. 
Dopiero uwzględnienie istnienia innych podmiotów prowadzi do 
transformacji  przestrzeni zorientowanej w intersubiektywną i 
homogeniczną przestrzeń naoczną dla wielu podmiotów. Z kolei konstytucja 
przestrzeni intersubiektywnej umożliwia czysto sygnitywne konstrukcje 
matematyczne przestrzeni wielowymiarowych i - również nienaoczne - 
hipotezy na temat natury przestrzeni uniwersum fizycznego56. 

Za n a j g ł ę b s z y  p o z i o m  k o n s t y t u c j i  świata w świadomości 
Husserl uznał konstytucję czasu. W świadomości konstytuują się nie tylko 
jedności o charakterze przedmiotowym, zaczynając od dwuwymiarowych 
pól wrażeniowych, poprzez konstytucję ‘fantomów’, czyli przedmiotów, 
które jeszcze nie są jeszcze ujmowane jako jednostki pozostające we 
wzajemnych relacjach przyczynowych, aż do ‘pełnych’ przedmiotów 
fizycznych, lecz w świadomości konstytuuje się również sam czas, jako 
forma przejawiania się różnego rodzaju danych. Wraz z konstytucją czasu 
konstytuuje się według Husserla także sama świadomość jako przedmiot o 
określonej strukturze. Analizy dotyczące konstytucji czasu, którym Husserl 
poświęcił bardzo wiele uwagi, miały umożliwić zrozumienie, jak pierwotne 
płynięcie i jednocześnie pierwotna stałość ‘rdzenia’ świadomości sprawiają, 
że zaczynamy być świadomi struktury uporządkowanej według ‘teraz’, 
‘przed’ i ‘po’. Czas obiektywny, to znaczy czas, w którym żyjemy jako 
wspólnota ludzi, i który porządkujemy za pomocą różnego rodzaju miar 
fizycznych, oraz czas, który jest analizowany przez fizykę, są pochodne od 
czasu, jaki powstaje w wyniku takiego a nie innego sposobu 
funkcjonowania naszej świadomości.        

 Jak było widać z powyżej przytoczonego cytatu z tzw. Idei I, 
stwierdzającego, że sfera immanentna nie potrzebuje żadnej rzeczy do 
swego istnienia, idealizm transcendentalny Husserla nie był tezą idealizmu 
epistemologicznego, to znaczy twierdzeniem, że świadomość nie może 
                                                 
55 Por. R. Sokolowski, The Formation of Husserl’s Concept of Constitution, The Hague 
1970. 
56 Por. S. Judycki, Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późna fazą 
poglądów Edmunda Husserla, Lublin 1990. 
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wejść w kontakt poznawczy z tym, co pozaświadomościowe lub też, że 
poznajemy wyłącznie zawartość własnego strumienia świadomości, lecz 
i d e a l i z m  t r a n s c e n d e n t a l n y  H u s s e r l a  b y ł  t e z ą  i d e a l i z m u  
m e t a f i z y c z n e g o , a więc tezą spirytualistyczną. W późnym okresie 
filozoficznego rozwoju Husserla efektem tego idealizmu ‘środka życia’ 
stała się monadologia, różna wprawdzie w punkcie wyjścia od monadologii 
Leibniza, lecz nie tak odmienna od niej w punkcie dojścia. 

Mimo że dla Husserla - poza Kartezjuszem - Kant i neokantyzm 
stanowił najważniejszy punkt orientacji filozoficznej, to jednak jego 
rozumienie transcendentalności filozofii było istotnie odmienne od 
dziedzictwa Kanta w tym względzie. Fenomenologia stawała się filozofią 
‘transcendentalną’ przez to, że miała być radykalnym namysłem 
poznającego podmiotu nad jego aktywnościami epistemicznymi. Jako 
filozofia transcendentalna fenomenologia była poszukiwaniem ‘źródła’ 
fenomenów poznawczych i pozapoznawczych. ‘Zwrot transcendentalny’ 
oznaczał przejście od ‘naiwnego’ nastawienia na świat, to znaczy od 
nastawienia wyłącznie na to, co jest bezpośrednio dane, do refleksji nad tym 
nastawieniem. Pytanie o źródło (Ursprung) tworów poznawczych było 
wspólnym elementem formalnym łączącym Kantowską i fenomenologiczną 
ideę transcendentalności. Inne aspekty rozumienia transcendentalności 
różniły istotnie Husserla od Kanta i od neokantyzmu. 

Po pierwsze, odmiennie niż u Kanta Husserlowska fenomenologia 
transcendentalna nigdy nie podpisywała się pod metafizycznym 
agnostycyzmem oraz nie była polemiką z możliwością metafizyki, nigdy też 
nie było w niej emfatycznego dualizmu pomiędzy tym, co zmysłowe a  tym, 
co intelektualne, oraz pomiędzy tym, co intelektualne (rozumowe) i tym, co 
noumenalne. Nie było w niej też żadnej filozoficznej negacji możliwości 
wiedzy na temat istnienia Boga, duszy czy wolności. Husserl wprawdzie nie 
zajmował się tymi zagadnieniami, to znaczy nie zajmował się możliwością 
dowodów na istnienie tego, co noumenalne, lecz z drugiej strony to, co 
transcendentalne, było dla niego czymś ontologicznie dającym się 
determinować, o czym świadczy tzw. droga przez ontologie do 
transcendentalnej świadomości i wynikający stąd projekt transcendentalno-
fenomenologicznej interpretacji ontologii.57 

 Po drugie, ani zwrot transcendentalny, ani też korelacyjna koncepcja 
poszukiwania źródeł fenomenów nie łączyły się u Husserla, tak jak to było 
wypadku Kanta, z przekonaniem, że podmiot jest jakimś zamkniętym w 
sobie ‘siedliskiem’ form naoczności i kategorii, i że w efekcie - kauzalnie 
zinterpretowanego - oddziaływania ze strony ‘rzeczy samych w sobie’ 
powstaje sfera zjawisk (fenomenów). Analizy dotyczące natury podmiotu,  
podmiotu jako bytu różnego od strumienia przeżyć świadomych, 
doprowadziły Husserla do wniosku, że ten identyczny biegun wszystkich 
                                                 
57 Na temat różnych ‘dróg’ do transcendentalnej subiektywności – droga kartezjańska, 
droga przez psychologię, droga przez ontologie – por. S. Judycki, Intersubiektywność i 
czas, s. 27-37.   
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przeżyć, który nulla ‘re’ idiget ad existendum, jest wprawdzie czymś 
trwającym w czasie, lecz jednocześnie, że jest on ontycznie ‘kruchą’ 
strukturą, jest ciągle odnawiającą się teraźniejszością, czymś, co ciągle 
‘rozpadając’ się na fazy przeszłości i ‘otwierając’ się na przyszłość, ciągle 
też się w tym ‘rozpadaniu’ odnawia. To taki podmiot, a nie kantowska 
autarktyczna ‘świadomość w ogóle’ (Bewusstsein überhaupt), świadomość 
wyposażona w formy naoczności i kategorie, ‘stoi naprzeciw’ ogromnej 
masy fenomenów, którą nazywamy światem. 

Po trzecie, Husserl wprawdzie ciągle powtarzał, że świat konstytuuje 
się w świadomości, lecz gdy bliżej spojrzymy na ten wręcz slogan z jednej 
strony, z drugiej zaś gdy weźmiemy pod uwagę ogromną ilość konkretnych 
analiz dotyczących różnych zagadnień, które pozostawił, to widać, że o 
żadnej konstytucji w sensie wytwarzania świata przez świadomość nie może 
być mowy: kruchy ontycznie, ciągle odnawiający się w swoim trwaniu, 
podmiot nie może wytwarzać świata i świat nie może być od niego zależny. 

 Fundamentalnie patrząc, p a r a d o k s  H u s s e r l o w s k i e j  
k o n c e p c j i  k o n s t y t u c j i  świata w świadomości wydaje się polegać na 
takiej oto alternatywie: albo trzeba byłoby przyjąć, że wszystkie ‘schematy’ 
konstytuowania się świata są jakoś zawarte w podmiocie, że więc tkwi w 
nim niejako ‘program’ konstytucji świata - i to ‘program’, co 
najdrobniejszych szczegółów -  co jednak jest nie tylko dziwaczne, lecz 
także całkowicie niezgodne z naturą kruchego ontycznie podmiotu, albo 
slogan ‘świat konstytuuje się w świadomości’ miał oznaczać tylko to, że 
świadomy siebie podmiot jest ‘miejscem’, w którym ujawnia się ogromna 
‘masa’ fenomenów. ‘Konstytucja świata’ oznaczałaby więc korelację 
pomiędzy różnymi rodzajami fenomenów a różnymi sposobami ich 
doświadczania - tylko tyle i nic więcej. 

Inaczej to komentując, wydaje się, że w filozofii nie da się wiele 
zrobić, jeśli chodzi o idealizm: kto kiedykolwiek ‘wyprowadził’ świat z 
podmiotu poza deklaracjami, przy czym trzeba pominąć idealizm w 
znaczeniu Kanta, to znaczy idealizm jako agnostyczną tezę co do 
możliwości poznania prawdziwej natury świata. Jak zatem należy 
wytłumaczyć te ciągłe idealistyczne deklaracje Husserla, czy było to jakieś 
szaleństwo teoretyczne? Otóż wydaje się, że rozwiązanie znajduje się w tej 
sławnej formule z Idei I, że świadomy podmiot nulla ‘re’ idiget ad 
existendum. Idealizm oznaczał nie konstytucję świata w świadomości, jako 
wytwarzanie świata przez świadomość, ani nie oznaczał agnostycyzmu, lecz 
idealizm ten był tezą spirytualistyczną stwierdzającą samodzielność 
podmiotu względem świata.  

Wiele zmieszania w kwestii transcendentalnego wymiaru 
fenomenologii powstało w wyniku sugerowania przez komentatorów - a 
także przez samego Husserla - że w pojęciu konstytucji nie chodzi o 
konstytucję świata po prostu, lecz o k o n s t y t u c j ę  s e n s u  różnych 
danych, fenomenów itp. Mimo tych powracających ciągle interpretacji, 
trzeba podkreślić, że Husserl nie odkrył - i wydaje się, że nie mógł tego 
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zrobić ani on, ani żaden inny człowiek - jak konstytuują się poszczególne 
sensy różnych fenomenów, ani tym bardziej, jak konstytuuje się świat lub 
byt po prostu. Jak takie odkrycie miałoby wyglądać? Nie mogłoby być to 
przecież ‘odkrycie zza biurka filozofa’, to znaczy odsłonięcie jakichś 
ukrytych przed naukowcami schematów konstytucji świata i ujawnienie, jak 
te schematy nieświadomie ‘warzą’ się w tyglu podmiotu, jak w tym tyglu 
‘warzy’ się zatem sam świat (lub nawet tylko sens świata), aby potem 
‘wytrysnąć’ z podmiotu i pojawić się dla jego (empirycznej) świadomości. 
Konstytucja transcendentalna mogła oznaczać wyłącznie fakt, że człowiek 
jest istotą otwartą na świat, a jego świadomość ma aspekt transcendentalny 
nie w sensie ‘tygla’ dla schematów konstytucji, lecz w tym znaczeniu, że 
jest ona miejscem, w którym ujawnia się, niesprowadzalna ani do 
świadomości ani do podmiotu, ogromna masa fenomenów. 

Można w tym kontekście zwrócić uwagę na następujące 
sformułowania Husserla z jego rękopisów pochodzących z  1922 r.: 

 
A więc czas immanentny, jako czas wypełniony, musi w nieskończoność 
rozwijać się bez przerw w kierunku przyszłości. Nie mogę przestać żyć (mój 
strumień świadomości nie może zostać przerwany, tego rodzaju przerwa nie 
ma żadnego sensu dla absolutnej świadomości). Mogę być ‘martwym’, 
nieobudzonym (całkowicie bez snów śniącym) ja, takim, którego strumień 
świadomości nie posiada żadnego zróżnicowania, gdzie nie pojawia się nic, 
co spełnia warunki afekcji i tym samym warunki działania. Ja nie 
funkcjonuje. Ale z tego powodu nie jest niczym i jest nierozdzielalne od 
swojego strumienia, chociaż nie funkcjonuje. Ja, ten ‘biegun’ nie może ani 
powstawać, ani przemijać, może być tylko obudzony.58  

 
Ani więc transcendentalizm, ani idealizm, co należy tu czytać, 

spirytualizm, nie wykluczały, jak widać, metafizyki, choć oczywiście 
Husserl nie zamierzał iść - przynajmniej z tego, co wiemy - w kierunku 
scholastycznej scientia transcendens w duchu Jana Dunsa Szkota. To, co go 
łączyło z filozofią transcendentalną w sensie scholastycznym, to było 
przekonanie o niekonieczności wszystkich światowych zjawisk, jak również 
o niekonieczności podmiotu, jako czegoś kruchego ontycznie, czegoś, co 
wprawdzie nie potrzebuje żadnej rzeczy do istnienia, lecz nie posiada 
podstawy w samym sobie. 

Husserl tak pisał o relacji pomiędzy rezultatami swojej 
fenomenologii transcendentalnej a metafizyką:  

 
Każda komunikatywna wspólnota absolutnych ja, absolutnych 
subiektywności - w pełnej konkretności, do której należy konstytucja świata - 
posiada pasywną i aktywną historię i istnieje tylko w tej historii. Historia jest 
wielkim faktem transcendentalnego bytu i ostateczne pytania, ostateczne 

                                                 
58 E. Husserl,  Zur Phänomenlogie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter 
Teil: 1921-1928, red. I. Kern, Den Haag: Martinus Nijhoff 1973, s. 156. 
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metafizycznie i teleologicznie, są równoznaczne z absolutnym sensem 
historii.59 

 
Ostatecznym celem, ciągle się konkretyzującej i ciągle się 

potencjalizującej, konstytucji jest według Husserla Bóg jako wszystko 
przewyższający cel światowych i transcendentalnych dziejów. Bóg jest ideą, 
która porusza całą rozwijającą się dziejowość transcendentalnej 
intersubiektywności, jest ideą leżącą w nieskończoności, ideą prawdziwej 
wspólnoty ‘wszechludzkości’ (Allmenschheit), ideą życia według norm 
absolutnej racjonalności, a tym samym w absolutnej prawdzie. Jest to 
jednak tylko jeden aspekt pojęcia Boga u Husserla. Bóg jest tu rozumiany w 
pewnym sensie po Arystotelesowsku, to znaczy jako pierwszy poruszyciel 
procesu konstytucji i jako jego cel. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę to, 
że jakiekolwiek dane, czy fenomeny nie były dla Husserla wyprowadzalne z 
podmiotu, jak też i to, że ‘być’ dla fenomenów nie równało się według 
niego ‘być spostrzeganym’, jak również gdy uwzględnimy, że podmiot 
transcendentalny nie posiadał podstawy swojego istnienia w sobie samym - 
to można zrozumieć, dlaczego proces konstytucji świata jawił się twórcy 
fenomenologii jako cud i jako łaska. Stąd też Bóg w fenomenologii 
transcendentalnej nie był tylko ideą teleologiczną, to znaczy wyłącznie ideą 
życia wspólnoty podmiotów według norm największej możliwej 
racjonalności, lecz Bóg był także stwórcą prafaktów, a więc wspólnoty 
transcendentalnych podmiotów i stwórcą nieprzebranego bogactwa 
fenomenów, które ciągle ujawniają się w dziejach ludzkości.60 
 

C. ROMAN INGARDEN 
 

Jak wspomina R. Ingarden (1893-1970), od pewnego momentu 
swojego rozwoju filozoficznego Husserl zaczął sądzić, że ten, kto nie 
dokonał zmiany nastawienia z tzw. ‘nastawienia światowego’ (munadne 
Einstellung) na nastawienie transcendentalne, a więc ten, kto nie 
przeprowadził zabiegu redukcji transcendentalnej, ten też nie może 
rozumieć filozofii w ogóle i Husserl obrażał się personalnie na 
przeciwników takiego zwrotu w filozofii.61 

Według Ingardena spór między realizmem a idealizmem 
  

dotyczy istnienia lub nieistnienia świata realnego, wynika zaś z różnicy 
między zasadniczą niepowątpiewalnością istnienia czystej świadomości lub 

                                                 
59 E. Husserl, Erste Philosophie 1923/24. Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen 
Reduktion, red. R. Boehm, Den Haag: Martinus Nijhoff 1959, s. 506. 
60 Por. S. Strasser, Das Gottesproblem in der Spätphilosophie Husserls, [w:] 
„Philosophisches Jahrbuch der Görress-Gesellschaft 67(1959), s. 130-142. 
61 Por. R. Ingarden, Moje wspomnienia o Edmundzie Husserlu, tłum. S. Judycki i Z. 
Mazurczak, w: „Studia Filozoficzne” 29(1981), s.3-24 (Meine Erinnerungen an Edmund 
Husserl, w: Edmund Husserl, Briefe an Roman Ingarden. Mit Erläterungen und 
Erinnerungen an Husserl, hrsg. von Roman Ingarden,  Den Haag 1968, s.106-135).  
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też z transcendencji świata realnego (i jego składników) w stosunku do 
przeżyć czystej świadomości, które same są dane immanentnie62 

 
Ingarden pisze również: 

 
Nawiązuję tutaj specjalnie do pewnych twierdzeń i ustaleń, jakie w tej 
dziedzinie podjął Edmund Husserl, dlatego że - jak sądzę - transcendentalny 
idealizm Husserlowski stanowi we współczesnej filozofii jedną z 
najgłębszych i najpoważniejszych prób rozstrzygnięcia sporu między 
idealizmem a realizmem63 

 
  Większość uczniów Husserla (z wyjątkiem E. Finka) odrzuciła jego 

idealizm transcendentalny. Husserl był też od początku krytykowany przez 
neokantystów, lecz nie za idealizm, a za metodę fenomenologiczną mającą 
do niego prowadzić.64 Ingarden w Sporze przeprowadził część 
zaprojektowanej przez siebie bardzo szerokiej analizy ontologicznej, która 
miała ukazać, na czym polega sposób istnienia świata realnego (i jego 
składników) oraz na czym może polegać sposób istnienia suponowanej w 
idealizmie Husserla tzw. czystej świadomości. Sądził, że gdy porówna się 
oba te sposoby istnienia, to można będzie stwierdzić, czy charakter czystej 
świadomości jest taki, iż należy uznać świat realny za jakoś od niej istotnie 
zależny. Ingarden jednak nie sformułował ostatecznego rozwiązania 
problemu realizmu i idealizmu, chociaż wyraźnie skłaniał się do stanowiska 
realistycznego. Jego analizy ontologiczne tak się rozrosły, iż stały się 
właściwie niezależne od głównego tematu.65  

  Na końcu drugiego tomu Sporu Ingarden pisze o podmiocie, wzgl. 
osobie (duszy), że 

 
Liczyć się musimy bowiem z możliwością, że dusze są związane w istotny 
sposób z ciałami, które, jak się wydaje, wchodzą w skład świata, o którego 
istnienie toczy się spór, że są -  być może - od nich bytowo zależne, a nawet - 
bytowo pochodne. Gdyby tak istotnie było [...] to wówczas żadne z 
dotychczas rozważanych rozwiązań sporu nie byłoby ontologicznie możliwe, 
wszystkie bowiem okazałyby się z jakichś powodów wewnętrznie sprzeczne. 
Przypominam przy tym, że byłoby tak tylko wówczas, gdyby należało w 
dalszym ciągu podtrzymać zasadniczy punkt wyjścia całej problematyki, 
mianowicie ten, że „czysta świadomość”, która ma stanowić bezwzględnie 

                                                 
62 R. Ingrden, Spór o istnienie świata, Warszawa 19873 t. 1, s. 25. Ingarden skończył pisać 
drugi tom Sporu w 1945 r., pierwsze wydanie miało miejsce w 1947 r. t.1. i w 1948 r. t.2. 
Tom trzeci, z podtytułem O strukturze przyczynowej świata realnego, ukazał się po polsku 
w 1981 r.; tekst ten, napisany przez Ingardena po niemiecku, został wydany przez Max 
Niemeyer Verlag (Tübingen 1974). 
63 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, Warszawa: PWN 1987, wydanie III zmienione, 
s. 19. 
64 Por. I. Kern, Husserl und Kant. Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und 
zum Neukantianismus, Den Haag: Martinus Nijhoff 1964. 
65 G. Küng pisze nawet, że w końcu wielu czytelników jego dzieł przestaje widzieć las 
spoza drzew; por. G. Küng, Roman Ingarden (1893-1970): Ontological Phenomenology, w: 
H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement, s. 231. 
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pewny punkt wyjścia całego zagadnienia istnienia świata, jest właśnie 
świadomością, do której docieramy przeprowadzając różne redukcje 
fenomenologiczne i dokonując aktu immanentnego spostrzeżenia, czyli 
gdyby utrzymać transcendentalistyczne sformułowanie całego zagadnienia66 

 
Rozwój poglądów na naturę poznania wśród myślicieli związanych z 

fenomenologią poszedł w kierunku rozwiązań podkreślających istnienie 
czynników, które tak istotnie determinują relację podmiot-przedmiot, że 
tradycyjne problemy epistemologii filozoficznej muszą być  przekroczone 
lub po prostu odrzucone. Decydujące w tym aspekcie był wpływ M. 
Heideggera, a szczególnie jego teza, że pierwotnym wymiarem naszego 
istnienia w świecie jest praktyczne operowanie rzeczami i że tego punktu 
widzenia problemy sceptycyzmu, czy realizmu i idealizmu są zagadnieniami 
sztucznymi. 

 Szczególnie dobitnie ten kierunek myślenia rozwinęli przedstawiciele 
francuskiej fenomenologii. W swojej teorii poznania M. Merleau-Ponty 
odrzucił problem poznania w jego tradycyjnym, kartezjańskim sensie: nie 
potrzebujemy reagować na sceptycyzm, ani zmierzać do ostatecznego 
uprawomocnienia wiedzy w jakimś rodzaju pewności podmiotowej, ani też 
szukać drogi dotarcia do tzw. ‘świata zewnętrznego’. Według Merleau-
Ponty’ego ten kierunek myślenia przyjmuje bowiem w nieuprawomocniony 
sposób, że istnieje nieprzekraczalna dychotomia między podmiotem a 
przedmiotem, gdy w rzeczywistości nie potrzeba pytać, czy spostrzegamy 
świat, a raczej trzeba z góry powiedzieć, że to właśnie świat jest tym, co 
spostrzegamy. 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 też tradycyjną opozycję realizm-idealizm 
(intelektualizm). Podmiot jest zawsze już podmiotem cielesnym i 
historycznym, podmiotem aktywnie operującym w uprzednio danym 
świecie rzeczy. W tym aspekcie poglądy Merleau-Ponty’ego bliskie były 
stanowisku pragmatyzmu.67 Podobna tendencja do przezwyciężania 
opozycji realizm-idealizm poprzez podkreślanie elementów aktywności i 
praktycznego działania w relacji epistemicznej oraz do przekraczania 
tradycyjnych kwestii epistemologicznych jest wyraźnie widoczna w 
epistemologii Sartre’a.68  

Patrząc z tego punktu widzenia, można, jak sądzę, twierdzić, że 
dzieje fenomenologii w XX w. polegają na próbach odejścia od 
transcendentalnego idealizmu i spirytualizmu Husserla. Były to dzieje 
kategorializacji fenomenologii, która przybierała różne postacie. Późniejsze 
pokolenia filozofów inspirowanych fenomenologią na pierwszy plan 

                                                 
66 R. Ingarden, tamże, t. 2, Warszawa: PWN 1987, wydanie III zmienione, s. 259-260. 
67 Por. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard 1945. 
68 Por. J.P. Satre, L’Être et le Néant, Paris 1943.  
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zaczęły wysuwać pojęcie przednaukowego ‘świata życia’ (Lebenswelt), 
horyzontalność, sytuacyjność i cielesność człowieka. Sławny Dasein 
Heideggera, to zagubiony w świecie i trwożący się człowiek i wystarczy tu 
dodać uwikłanego w świat i w innych ludzi człowieka u Sartre’a oraz 
cielesność i całkowite ‘zatopienie’ w świat podmiotu w interpretacji 
Merleau-Ponty’ego, aby przekonać się, w jakim kierunku ruch 
fenomenologiczny odszedł od koncepcji filozoficznych jego twórcy. Być 
może paradoksalnym wyjątkiem jest tu filozofia Emanuela Leivnasa, który 
wprawdzie programowo negował idealizm i transcendentalizm Hussrela, 
lecz ostatecznie jego koncepcja doświadczenia nieskończoności w 
doświadczeniu drugiej osoby ludzkiej jest ponownym wejściem w 
ponadkategorialny, w języku Levinasa ponadtotalny, a więc 
transcendentalny wymiar filozofowania.69 

 
5. Antyrealizm 

 
A. UWAGI WPROWADZAJĄCE 

  
W pierwszym paragrafie, poświęconym omówieniu struktury 

problemu ‘realizm - idealizm’, zostało już wspomniane stanowisko 
antyrealizmu. Były to jednak wyłącznie zasadnicze określenia, teraz 
natomiast potrzebna jest bliższa charakterystyka antyrealizmu, gdyż termin 
ten nie tylko jest współcześnie powszechnie używany, lecz także przypisuje 
mu się wiele znaczeń. Tradycyjne odróżnienie pomiędzy realizmem z jednej 
strony, a stanowiskami opozycyjnymi, idealizmem i fenomenalizmem z 
drugiej, doznało istotnych przemian w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego 
stulecia za sprawą wydarzeń w filozofii angielskojęzycznej. Główny wpływ 
wywarł tu M. Dummett (1925-), który nie tylko wprowadził sam termin 
‘antyrealizm’, lecz również zasugerował, że dotychczasowa dyskusja na 
temat realizmu i rozwiązań jemu przeciwnych będzie się bardziej owocna, 
gdy zostanie przeformułowana jako problem dwóch przeciwstawnych sobie 
teorii znaczenia (meaning)70 W toku dalszego rozwoju różnych dyskusji 
pomysł terminologiczny Dummetta został wprawdzie przejęty, lecz doszło 
do rozszerzenia zasięgu ‘antyrealizmu’ poza wyłącznie teorię znaczenia i w 
ten sposób w latach 1980-tych ‘antyrealizm’ był już określany na wiele 
różnych sposobów.71 Na początku lat 1990-tych M. Devitt, jeden z 
uczestników tych dyskusji, pisał w następujący sposób:  

  

                                                 
69 Por. E. Levinas, Totalité et infini. Essai sur  l’extériorité, The Hague: Martinus Nijhoff 
1961.  
70 Por. M. Dummett, Realism (1963), w: M. Dummett, Truth and Other Enigmas, London : 
Duckworth 1978, s. 145-165 (Realizm,  w: “Principia” 6(1992), s. 5-31); W. P. Alston 
(red.), Realism & Antirealism, Ithaca/London: Cornell University Press, 2002. 
71 Por. E. Craig, Realism and Antirealism, w: E. Craig (red.), Encyclopedia of Philosophy,  
t. 8, London / New York: Routledge 1998,  s. 115-119.  
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Dziesiątki różnych tez metafizycznych, semantycznych i epistemologicznych 
walczą ze sobą o nazwę ‘antyrealizmu’ [...] Przedstawiciele Szkoły 
Brytyjskiej piszą w ten sposób, jakby problem realizmu był wyłącznie 
kwestią tego, co mówiący danym językiem jest lub nie jest w stanie 
‘ujawnić’ (manifest). [...] Hilary Putnam pomysłowo wyprowadza 
antyrealizm prawie ze wszystkiego.” 72 

 
Dzisiaj opozycja realizm – antyrealizm jest już naturalną częścią 

składową technicznego języka filozoficznego, a sam termin ‘antyrealizm’ 
wyparł częściowo zarówno ‘idealizm’ jak i ‘fenomenalizm’. Słowa 
‘idealizm’ i ‘fenomenalizm’ są nadal jednak używane, szczególnie gdy 
chodzi o idealizm metafizyczny (Platon, Hegel) lub w kontekście analiz 
historycznych, dotyczących na przykład idealizmu epistemologicznego 
Kanta lub fenomenalizmu Berkeleya. Zanim będzie można przystąpić do 
przedstawienia różnych odmian antyrealizmu, dobrze jest dysponować 
jakimś wstępnym i ogólnym określeniem tego stanowiska. Wydaje się, że 
można zaproponować następującą charakterystykę antyrealizmu: według 
zwolennika antyrealizmu nic nie jest tym, czym jest, niezależnie od tego, 
jak to coś ujmujemy za pomocą pojęć, niezależnie od naszych sposobów 
myślenia o tym, niezależnie od naszych sposobów mówienia. Albo inaczej, 
pozytywnie: n i c  n i e  m o ż e  b y ć  d l a  n a s  r e a l n e  b e z  
o d n i e s i e n i a  d o  j a k i e g o ś  t e o r e t y c z n e g o  s c h e m a t u  
p o j ę c i o w e g o , a każdą próbę stwierdzenia, że coś jest realne po prostu, 
należy uznać za bezsensowną. Tę formułę antyrealizmu, która z pewnością 
wyraża jedną z najogólniejszych jego postaci, określa się mianem tezy o 
pojęciowej względności (conceptual relativity). 

Antyrealizm, jako relatywizm pojęciowy w powyższym sensie, różni 
od poprzedzających go idealizmów, a w szczególności od idealizmu Kanta, 
chociaż, z drugiej strony, można go zinterpretować jako uogólnienie tego 
idealizmu. Jak było widać z powyżej przeprowadzonych rozważań, Kant 
twierdził, że wszystko, co możemy poznać, zawdzięcza swoją strukturę 
formom naoczności i kategoriom, w które wyposażony jest ludzki umysł. 
Mimo to Kant nie zanegował w całości realizmu, gdyż uznawał istnienie 
rzeczywistości ‘samej w sobie’, lecz jednocześnie zaprzeczał możliwości 
dostępu do tej rzeczywistości. Współcześni zwolennicy antyrealizmu, 
antyrealizmu w sensie pojęciowego relatywizmu, maksymalnie uogólnili 
stanowisko Kanta twierdząc, iż wszystko, co uznajemy za poznanie, jest 
zależne od strukturalizacji pojęciowych, których dokonujemy. Współcześni 
antyrealiści nic już jednak nie mówią o żadnych Kantowskich ‘rzeczach 
‘samych w sobie’. 

 Po drugie, dla Kanta strukturalizacja, której dokonuje umysł ludzki w 
stosunku do danych doświadczenia, była czymś jedynym, to znaczy istniał 
j e d y n y ,  n i e z a l e ż n y  l u d z k i c h  d e c y z j i  s c h e m a t  

                                                 
72 M. Devitt, Realism and Truth, Oxford 1991, s. VII.  
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p o j ę c i o w y  (schemat składający się z form naoczności i kategorii), za 
pomocą którego strukturalizujemy wrażenia (Empfindung), podczas gdy 
współczesny antyrealizm przyjmuje, że strukturalizacja może się realizować 
za pomocą wielości schematów pojęciowych, które są dostępne podmiotem 
poznającym. 

 Po trzecie, antyrealizm, rozumiany jako relatywizm pojęciowy, 
powtarza w pewien sposób odróżnienie Kanta pomiędzy tym, co jest 
e m p i r y c z n i e  r e a l n e  a tym, co jest t r a n s c e n d e n t a l n i e  
i d e a l n e . Gdy pozostajemy w obrębie spontanicznych aplikacji jakiegoś 
schematu konceptualnego, to obraz świata, który w ten sposób uzyskujemy, 
jest dla nas czymś realnym, dopiero wtedy gdy dojrzymy, że dany schemat 
jest jednym z wielu możliwych schematów, wtedy widzimy jego 
konstytuującą rolę dla naszego poznania, a więc widzimy, że spontanicznie 
wytwarzany obraz świata jest czymś tylko ‘idealnym’. Tę Kantowską 
dystynkcję pomiędzy tym, co jest empirycznie realne a tym, co jest 
transcendentalnie idealne, H. Putnam zamienił na odróżnienie pomiędzy 
realizmem internalnym z jednej strony, a realizmem metafizycznym z 
drugiej twierdząc, że możemy być wyłącznie realistami internalnymi, a 
dzieje się to wtedy, gdy pozostajemy w obrębie określonego schematu 
pojęciowego, natomiast nigdy nie możemy wiedzieć, jaki jest świat 
niezależnie od jakiegokolwiek schematu pojęciowego, a więc nigdy nie 
możemy być realistami metafizycznymi. 

Można w tym miejscu przypomnieć, omówioną już wyżej koncepcję 
R. Carnapa, który odróżniał p y t a n i a  z e w n ę t r z n e  i  w e w n ę t r z n e  
dotyczące istnienia lub realności czegoś.73 Pytania wewnętrzne to takie, 
które są zadawane z punktu widzenia pewnego już przyjętego języka, 
natomiast pytania zewnętrzne zadają tylko filozofowie, którzy chcą na 
przykład wiedzieć, czy niezależnie od języka fizyki naprawdę istnieją 
obiekty fizyczne. Tego rodzaju pytania zewnętrzne są jednak według 
Carnapa albo nonsensowne, albo w  ukryty sposób chodzi w nich o to, czy 
pewien język dobrze służy naszym praktycznym celom. Wydaje się jednak, 
jak to było już zaznaczone poprzednio, że w ten sposób nie da się 
wyeliminować sensowności sporu realizmu z idealizmem: jeżeli za pomocą 
pewnego języka chce się formułować wypowiedzi w obrębie czysto 
idealnego systemu, to znaczy systemu nic nie stwierdzającego na temat 
świata, to rzeczywiście problem realizmu i idealizmu nie powstaje, gdy 
jednak za pomocą jakiegoś języka chcemy formułować wypowiedzi na 
temat świata, to trzeba podać kryteria, kiedy coś istnieje rzeczywiście, a 
kiedy nie.     

Po czwarte, istnieje o b u s t r o n n a  n i e z a l e ż n o ś ć  p o m i ę d z y  
a n t y r e a l i z m e m  r o z u m i a n y m  j a k o  k o n c e p t u a l n y  
r e l a t y w i z m  a  i d e a l i z m e m , wzgl. fenomenalizmem metafizycznym 

                                                 
73 Por. R. Carnap, Empiricism, Semantics an Ontology, w:  R. Carnap,  Meaning and 
Necessity, Chicago, IL: Chicago University Press 19562, s. 225-221. 
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w duchu Berkeleya. Można być konceptualnym relatywistą, można więc 
twierdzić, że wszystko, co uznajemy za realne, jest zależne od jednego z 
wielu równie możliwych sposobów konceptualizacji, ale jednocześnie nie 
uznawać, że wszystko, co istnieje, ma wyłącznie mentalny (duchowy) 
charakter, a więc będąc antyrealistą nie trzeba twierdzić, że realnie, to 
znaczy autonomicznie, istnieją wyłącznie Bóg i stworzone przez Niego 
duchy. Zachodzi również niezależność w drugim kierunku: można być 
zwolennikiem systemu Berkeleya, to znaczy twierdzić, że istnieją tylko 
umysły (duchy) i to, co jest od nich zależne, lecz nie uznawać, że wszystko, 
co poznajemy (lub wszystko, co wydaje się nam, że poznajemy), jest 
zależne od naszych, ludzkich sposobów konceptualizacji, a więc będąc - 
zgodnie z powyższą terminologią - fenomenalistą metafizycznym można 
twierdzić, że na przykład drzewo na dziedzińcu istnieje wprawdzie zależnie 
od umysłu Boga, lecz w swoim istnieniu i uposażeniu jest ono niezależne od 
naszych ludzkich sposobów konceptualizacji pobudzeń zmysłowych. 

Wydaje się więc, że gdy uwzględnimy powyższe klaryfikacje 
dotyczące możliwych relacji pomiędzy dawnymi idealizmami a 
nowoczesnym antyrealizmem, to należy wyciągnąć wniosek, iż w wypadku 
tego ostatniego mamy do czynienia z pewną postacią, znanego już od 
czasów starożytnych, relatywizmu i że cała dyskusja powinna przenieść się 
na teren wyznaczony od dawna przez pojęcie relatywizmu, które sięga 
czasów Protagorasa i zawiera się w formule, że człowiek jest miarą 
wszystkiego (homo mensura). Tak częściowo jest, ale tylko częściowo, 
ponieważ, jak już wynikało z powyżej przytoczonego cytatu z książki M. 
Devitta, istnieje współcześnie wiele koncepcji, które nazywane są 
antyrealistycznymi, a które, przynajmniej wprost, nie posiadają charakteru 
relatywizmu pojęciowego. Co więcej jednak, o ile już w odniesieniu do 
antyrealizmu jako relatywizmu pojęciowego powstają wątpliwości, czy 
zastępuje on problematykę idealizmu w stylu Berkeleya i Kanta, to tym 
bardziej pytanie to staje ważne w odniesieniu do innych stanowisk, którym 
przypisuje się miano antyrealizmu. Czy więc na przykład stanowisko 
dotyczące teorii znaczenia, które dzisiaj określa się mianem antyrealizmu 
semantycznego, ma coś wspólnego z odmianami dawnego idealizmu. Jeśli 
bowiem w wypadku różnych użyć terminu ‘antyrealizm’ nie mamy do 
czynienia z czymś na kształt n i h i l i z m u  t e r m i n o l o g i c z n e g o , a 
więc podejścia uznającego, iż wszystko można nazwać dowolnymi 
terminami i nie trzeba się przy tym liczyć z tradycją, to należy 
przypuszczać, że współczesny antyrealizm musiał zachować jakieś wspólne 
‘intuicje’ z dawnym idealizmem (wzgl. fenomenalizmem). Powstaje też 
pytanie, jak w świetle tego, co powyżej zostało uznane za rdzeń problemu 
idealizmu i realizmu, to znaczy w odniesieniu do problemu sposobu 
przezwyciężenia tzw. zasady immanencji, przedstawiają się współczesne 
wersje antyrealizmu. 
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B. ODMIANY ANTYREALIZMU 

  
Wydaje się, że najbardziej ogólnym podziałem, który należy 

zastosować do współczesnych rodzajów antyrealizmu, jest odróżnienie 
pomiędzy antyrealizmem globalnym lub powszechnym z jednej strony oraz 
antyrealizmami dziedzinowymi (partykularnymi) z drugiej. Z punktu 
widzenia dawnej terminologii odróżnienie to jest w pewnej mierze 
powtórzeniem odróżnienia pomiędzy agnostycyzmem, wzgl. sceptycyzmem 
powszechnym stwierdzającym, że wszystkie dające się dobrze sformułować 
problemy są nierozstrzygalne w skończonej ilości kroków poznawczych, a 
agnostycyzmami, wzgl. sceptycyzmami partykularnymi, gdzie głosi się 
jakąś formę esencjalnej nierozstrzygalności zagadnień w określonej 
dziedzinie przedmiotowej. Różnica pomiędzy antyrealizmami 
dziedzinowymi a parytkularnymi agnostycyzmami (sceptycyzmami) jest 
taka, że dyskusja trwająca w ostatnich dziesięcioleciach wytworzyła wiele 
nowych problemów, które nie były znane poprzednim pokoleniom 
filozofów argumentujących na rzecz jednego z możliwych agnostycyzmów 
szczegółowych. Dawne stanowiska agnostyczne miały już jednak - jak 
dzisiaj powiedzielibyśmy - aspekt antyrealistyczny, ponieważ esencjalna 
nierozstrzygalność problemów dotyczących jakiejś dziedziny 
przedmiotowej wynikać musiała z natury naszego umysłu, a więc z tego, do 
czego jest on zdolny, a do czego nie, z tego, jakich pojęć używa i jaki jest 
ich zasięg epistemiczny. 

Jeśli chodzi o a n t y r e a l i z m  g l o b a l n y , to wydaje się, że we 
współczesnych dyskusjach funkcjonują trzy zasadnicze jego odmiany, a 
mianowicie wspominany wyżej fakt względności pojęciowej jest używany 
jako uniwersalny (ponaddziedzinowy) argument na rzecz antyrealizmu. Po 
drugie, globalnie antyrealistyczny charakter ma stanowisko, że prawdę 
należy interpretować wyłącznie w terminach epistemicznych oraz, po 
trzecie, również do powszechnego antyrealizmu wydaje się prowadzić teza, 
że znaczenie zdań powinno definiować się w kategoriach tego, co może być 
racjonalnie uznane. A więc antyrealista globalny będzie twierdził, że nic nie 
może być dla nas realne poza użyciem jakiegoś określonego schematu 
pojęciowego, natomiast realista będzie negował tę tezę. Podobnie 
antyrealista będzie twierdził, że jedynie epistemiczne pojęcie prawdy jest 
pojęciem operatywnym, to znaczy takie na przykład, według którego 
prawda równa się zgodzie kompetentnych w danej dziedzinie. Realista 
będzie natomiast uznawał, że prawda nie wyczerpuje się w zgodzie 
osiąganej przez kompetentnych w danej dziedzinie badaczy, lecz że przede 
wszystkim polega ona na zgodności naszych myśli (sądów) z niezależnymi 
od nas faktami. Antyrealista w teorii znaczenia będzie twierdził, że 
znaczenie (znaczenie kognitywne lub faktualne) należy zdefiniować w 
kategoriach warunków uznawania zdań (sądów), natomiast jego przeciwnik, 
realista będzie temu przeczył przyjmując, że znaczenie wyrażeń powinno 
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być definiowanie za pomocą tzw. warunków prawdziwości (truth 
conditions). 

Jeśli chodzi o a n t y r e a l i z m y  d z i e d z i n o w e  (lokalne), to 
oczywiście istnieje bardzo wiele znaczących obszarów wiedzy ludzkiej, w 
odniesieniu do których można stać na stanowisku zarówno 
antyrealistycznym jak i realistycznym, faktycznie jednak realizm i 
antyrealizm głosi się w stosunku do ważnych od wieków obszarów dyskusji 
filozoficznej. Zagadnienie realizmu i antyrealizmu dyskutuje się więc 
dzisiaj w odniesieniu do obszaru percepcji zmysłowej, w odniesieniu do  nie 
dających się obserwować przedmiotów, których istnienie przyjmują nauki 
przyrodnicze, w dziedzinie problematyki przedmiotów abstrakcyjnych, 
gdzie stanowiska nominalistyczne uchodzą za antyrealizm, natomiast 
stanowiska realistyczne pokrywają się albo z realizmem Platońskim, albo z 
realizmem Arystotelesowskim, dyskutuje się realizm i antyrealizm w 
dziedzinie filozofii umysłu oraz oczywiście w dziedzinie aksjologii, a 
szczególnie w odniesieniu  do sfery wartości moralnych. 

Kwestia realizmu i antyrealizmu w poszczególnych dziedzinach 
powoduje to, że można być realistą w jednej lub w kilku dziedzinach, 
przyjmując w innych obszarach stanowisko antyrealistyczne. Tak więc, na 
przykład, można być realistą (Platońskim) w kwestii istnienia przedmiotów 
abstrakcyjnych (mogą to być przedmioty, o których mówi matematyka), 
będąc jednocześnie antyrealistą w odniesieniu do przedmiotów nie dających 
się bezpośrednio obserwować, a więc przedmiotów, których istnienie zdają 
się przyjmować przyrodnicze 

Argumenty na rzecz antyrealizmu lub realizmu w jakiejś określonej 
dziedzinie przedmiotowej mogą być specyficzne dla tej dziedziny, a więc na 
przykład dyskusja na temat realizmu i antyrealizmu odnosząca się do 
przedmiotów nie dających się bezpośrednio obserwować będzie się 
posługiwała argumentem niedookreślenia teorii przez dane 
(underdetermination), ale też do określonej dziedziny problematyki mogą 
być stosowane a r g u m e n t y  p o n a d d z i e d z i n o w e , na przykład 
wspomniana wyżej relatywność konceptualna lub epistemiczna koncepcja 
prawdy. Z drugiej strony, zarówno względność pojęciowa, teoria znaczenia 
formułowana w kategoriach warunków uznawania, jak też epistemiczna 
koncepcja prawdy będą miały antyrealistyczne konsekwencje dla 
wszystkich dziedzin. Jeżeli ktoś antyrealistycznie twierdzi, że prawda nie 
jest niczym więcej niż produktem zgody kompetentnych w danej dziedzinie 
badaczy, to oczywiście nie może być realistą w dziedzinie aksjologicznej, 
bo to, co jest pozytywnie lub negatywnie wartościowe (antywartościowe), 
nie będzie wtedy polegało na zgodności sadów wartościujących z 
obiektywnymi stanami rzeczy, lecz stanie się wynikiem decyzji jakiegoś 
grona osób uznanych za kompetentne. Realista aksjologiczny przyzna 
wprawdzie, że suponowana przez niego zgodność sądów z obiektywnie 
istniejącymi stanami rzeczy, na przykład zgodność z obiektywnie 
istniejącymi wartościami, musi być jakoś zapośredniczona przez zgodę 
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kompetentnych, lecz jednocześnie będzie podkreślał nie może się do niej 
sprowadzać, gdyż tylko wtedy można przyjąć, że nawet decyzja 
aksjologiczna kompetentnych osób może być błędna. 

 Widać więc, że gdy opozycję realizm - antyrealizm odniesiemy do 
różnych ważnych dziedzin przedmiotowych, to opowiedzenie się za 
realizmem lub za antyrealizmem będzie wymagało podjęcia właściwie 
wszystkich zasadniczych dla systematycznej filozofii tematów. Druga 
kwestia jest jednak jeszcze bardziej deprymująca. Gdy weźmiemy pod 
uwagę poszczególne dziedziny dyskursu filozoficznego, to terminy 
‘realizm’ i ‘antyrealizm’ zaczną się ukazywać wyłącznie jako zbędne 
etykietki, bo i tak w każdej z tych dziedzin dyskusja ma swoją specyfikę i 
właściwe nazewnictwo dla poszczególnych stanowisk. Wydaje się więc, że 
‘zmasowane’ mówienie o antyrealizmach w poszczególnych dziedzinach 
ma w sobie raczej coś z potrzeby propagandowej niż czysto merytorycznej i 
terminologicznej. A co będzie, gdy potraktujemy ten dziedzinowy 
antyrealizm kumulacyjnie i spróbujemy sobie wyobrazić filozofa, który we 
wszystkich obszarach jest antyrealistą, czy nie sprowadzi się to do znanych 
już w starożytności form radykalnego relatywizmu w takiej oto formule: nic 
nie istnieje, a jeżeli nawet istnieje, to i tak nie można tego poznać.    

Na tym jednak nie kończą się komplikacje generowane przez 
współczesne użycia terminu antyrealizm, gdyż za antyrealistyczne podaje 
się dzisiaj s t a n o w i s k a  r e d u k c j o n i s t y c z n e , które uznają, że 
istnieje możliwość sprowadzenia jednego rodzaju wyrażeń i przedmiotów  
opisywanych przez te wyrażenia do wyrażeń i przedmiotów innego rodzaju. 
Ten drugi rodzaj wyrażeń i przedmiotów jest uznawany wtedy za bardziej 
podstawowy zarówno w aspekcie teoretycznym jak i ontycznym. 
Redukcjonistyczny antyrealizm sugeruje też, że przedmioty zredukowane są 
w ten lub inny sposób przedmiotami fikcyjnymi. Współczesny 
redukcjonistyczny (lub eliminacyjny) antyrealizm ma charakter głównie 
naturalistyczny (fizykalistyczny lub materialistyczny). Dzisiejsi 
redukcjonistyczni antyrealiści nie dążą do swojego antyrealizmu w duchu 
redukcjonizmu Berkeleya, lecz w kierunku przeciwnym. 

 Wzorcowym przykładem redukcjonistycznego antyrealizmu jest tzw. 
m a t e r i a l i z m  e l i m i n a c y j n y , który twierdzi, że stany mentalne, tak 
jak się one prezentują w doświadczeniu wewnętrznym, są fikcją. Owa 
fikcyjność stanów mentalnych zostanie w przyszłości wykazana przez 
badania empiryczne, które doprowadzą do jasnego wglądu, że jedynymi 
realnymi stanami są stany neuronalne mózgu. Podobna redukcjonistyczna i 
antyrealistyczna argumentacja pojawia się też niejako na przeciwległym 
krańcu problematyki, a mianowicie w odniesieniu do statusu wartości 
moralnych. Tu twierdzi się, że można wykazać, iż wartości moralne są 
użyteczną fikcją, fikcją powstałą w toku pierwszego uspołecznienia i 
dalszego rozwoju ludzkości, a mianowicie na początku, to znaczy przed 
uspołecznieniem, istniały tylko egoistyczne potrzeby, lecz musiano zrobić 
koncesję na rzecz innych podmiotów, ale koncesję tylko w celu lepszego 
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zaspokojenia własnego egoizmu. Przyjęto więc takie zasady, jak na 
przykład uczciwość czy wierność, po to tylko, aby każdy mógł zapewnić 
sobie bardziej niezawodne zaspokojenie własnych potrzeb. Tak 
‘wytworzone’ wartości moralne, są potem przyswajane i internalizowane w 
toku wychowania, a stąd pojawiają się nie jako użyteczne egoistyczne 
fikcje, lecz jako ‘byt sam w sobie’. 

Jeśli chodzi n a t u r a l i s t y c z n y  a n t y r e a l i z m  w odniesieniu do 
stanów mentalnych, to pewne jest, iż nie opiera się na argumencie z 
uniwersalnej względności każdego schematu pojęciowego, gdyż według 
przeważającej części naturalistów (fizykalistów) język, którym posługuje 
się fizyka - fizyka aktualna lub przyszła - jest językiem trafnie opisującym 
ostateczną naturę rzeczywistości. Można sądzić, że nie pomoże tu obrona 
tego stanowiska wskazująca, że w dziejach fizyki pojawiły się różne języki, 
powiedzmy język fizyki Arystotelesowskiej, Newtonowskiej czy 
Einsteinowskiej,  bo albo te różne języki mają coś ze sobą wspólnego w ten 
sposób, że można je nazywać językiem fizyki, albo nie występuje żadna 
wspólnota pomiędzy nimi, a wtedy językiem fizyki będzie też mógł być 
nazwany właściwie każdy język, na przykład język, za pomocą którego 
dzisiaj opisujemy sposoby wytwarzania produktów mleczarskich. 

  Wydaje się, że w tym miejscu ukazują się granice pomysłowego 
wyprowadzania antyrealizmu ze wszystkiego - jak opisywał Devitt 
antyrealistyczną działalność Putnama - a mianowicie, gdyby zastosować 
argument relatywizmu pojęciowego do języka fizyki, to nieunikniony byłby 
wniosek, że zwolennicy fizykalistycznego redukcjonizmu dogmatycznie i 
realistycznie stoją na stanowisku absolutności języka fizyki, a stąd musi 
wynikać, że antyrealizm jako relatywizm pojęciowy i antyrealizm jako 
materialistyczny redukcjonizm (wzgl. eliminacjonizm) w odniesieniu do 
stanów mentalnych stoją ze sobą w sprzeczności. 

Antyrealizm w sensie relatywizmu pojęciowego opiera się na 
złożeniu, iż pojęcia tworzące określony schemat pojęciowy istnieją i to 
istnieją realnie, a więc istnieją niezależnie od jakiegoś konkretnego opisu, a 
stąd relatywiści konceptualni nie mogą zaakceptować wniosku, że pojęcia 
jako stany mentalne nie istnieją, że są fikcjami, podczas realnie gdy istnieją 
wyłącznie stany ludzkich mózgów. Co więcej, ci antyrealiści, którzy 
uzasadniają swoje stanowisko za pomocą relatywizmu konceptualnego, nie 
mogą twierdzić, że wszystko jest względne, to znaczy, że wszystko jest 
zależne od określonego zbioru pojęć, ponieważ teza ta nie da się zastosować 
do takich danych, jakimi z pewnością są same pojęcia, pojęcia można 
również potraktować jako swoistego rodzaju dane, które można opisywać z 
wyższego poziomu refleksji. 

Oprócz podziału na antyrealizm globalny oraz na antyrealizmy 
dziedzinowe oraz niezależnie od głównych rodzajów antyrealizmu 
globalnego (relatywizm konceptualny, epistemiczna interpretacja prawdy, 
teoria znaczenia wyrażeń i zdań odwołująca się wyłącznie do tzw. 
warunków uznawania, a nie do warunków prawdziwości), mamy też podział 
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na a n t y r e a l i z m  o n t o l o g i c z n y , antyrealizm e p i s t e m o l o g i c z n y  
oraz antyrealizm s e m a n t y c z n y  (wzgl. logiczny). 

Wydawać by się mogło, co zresztą jest zgodne z tradycyjnym, to 
znaczy epistemologicznym rozumieniem relatywizmu, że w 
relatywistycznym antyrealizmie chodzi o zasięg ludzkiej wiedzy i taki 
głównie sens ma teza antyrealizmu globalnego, a mianowicie, że nie 
możemy wiedzieć, jaka jest (ostateczna) natura rzeczywistości, ponieważ 
zawsze musimy użyć jakiegoś z wielu możliwych zbiorów pojęć, aby 
interpretować dane. W związku z tym nigdy nie możemy widzieć, czy 
określony schemat konceptualny trafnie ujmuje (ostateczną) naturę 
rzeczywistości. Możemy jedynie zastąpić jeden zestaw pojęć innym ich 
zestawem. Należy jednak zauważyć, iż odwołanie się do istnienia wielości 
możliwych schematów pojęciowych nie jest konieczne, aby uzasadnić 
agnostycyzm co do ostatecznej  natury rzeczywistości, gdyż nawet gdyby 
nie istniała wielość równoważnych zestawów pojęciowych, 
umożliwiających opisywanie tego samego przedmiotu, a istniał tylko jeden 
jedyny tego rodzaju zestaw, a więc na przykład taki, o którym myślał Kant, 
to znaczy zestaw składający się z dwóch form naoczności przestrzeni i 
czasu oraz z kategorii, to i tak problem ostatecznej natury rzeczywistości 
dałby się sformułować. Kant sugerował, że problem ten powstaje już tylko 
dlatego, iż zdajemy sobie sprawę, że istnieje różnica pomiędzy 
pobudzeniem naszego umysłu a rzeczywistą przyczyną tego pobudzenia. 
My, ludzie, wraz z naszymi stanami mentalnymi, znajdujemy się na końcu 
pewnego łańcucha przyczyn i nie znamy pierwszej i rzeczywistej przyczyny 
pobudzeń, które otrzymujemy. Przedmioty codziennego doświadczenia, 
które uznajemy za przyczyny stanów naszego umysłu, nauki przyrodnicze 
rozkładają na szereg dalszych składników przyczynowych, lecz nigdy w ten 
sposób nie możemy dojść do pierwszej i właściwej przyczyny tego, co 
dzieje się w naszym umyśle. 

 
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 
oglądaniu74  
 
W świetle tych uwag Kanta wydaje się, że współczesny antyrealizm, 

wspierający się na argumencie antropologicznej relatywności pojęciowej i 
stąd wywodzący niemożliwość realizmu metafizycznego, jest raczej czymś 
w rodzaju towaru przystosowanego dla bardziej powszechnego odbiorcy i 

                                                 
74 Krytyka czystego rozumu (tłum. R. Ingarden), B 72. 
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stąd też nie dotyka ‘twardego’ problemu realizmu metafizycznego, który 
zawiera się w pytaniu, co jest metafizycznie ostatecznym źródłem nie tylko 
danych, które otrzymujemy, ale też, co jest źródłem różnych zestawów 
pojęciowych, które stoją do naszej dyspozycji.    

 W tym kontekście wprowadzanie do dyskusji antyrealizmu w sensie 
naturalistycznego redukcjonizmu, o którym była mowa wyżej, komplikuje 
obraz antyrealizmu i wydaje się przenosić tę problematykę z kwestii 
epistemologicznej do obszaru metafizycznych pytań o to, co naprawdę 
istnieje. Odpowiedzią, której udziela naturalistyczny antyrealizm, jest  to, że 
n a p r a w d ę  i s t n i e j e  t y l k o  ‘ m a t e r i a  w  r u c h u ’ , a w tym 
neurony ludzkiego mózgu w ruchu, lecz taka odpowiedź wydaje się 
prowadzić do zupełnej konfuzji poziomów dyskursu. Tego rodzaju 
odpowiedź jest dogmatyczną tezą metafizyczną, gdyż wtedy antyrealiści 
stają się tymi, którzy uznają istnienie materii już w punkcie wyjścia całej 
dyskusji, podczas gdy zasadniczym pytaniem w kwestii realizmu i 
idealizmu wydaje się być to, co naprawdę istnieje i trzeba na nie próbować 
odpowiedzieć nie popełniając błędu pomieszania poziomów dyskursu. 

Nie tylko jednak aspekty metafizyczne i epistemologiczne pojawiają 
się we współczesnych publikacjach na temat realizmu i antyrealizmu, lecz 
także m ó w i  s i ę  o  s e m a n t y c z n e j  s t r o n i e  t e g o  s p o r u. Zgodnie 
z większą częścią tradycji filozoficznej aż do drugiej połowy XX w. to, co 
semantyczne, należało do sfery poznania (wiedzy), a więc czymkolwiek  
byłaby poza tym semantyka, to była ona rozumiana jako coś należącego do 
epistemologii. W związku jednak z dużym zainteresowaniem językiem w 
filozofii ostatnich czasów problematyka semantyczna usamodzielniła się,  a 
nawet niektórzy filozofowie zaczęli sugerować coś poważniejszego, a 
mianowicie, że semantyczna płaszczyzna miałaby być tym neutralnym 
gruntem, na którym dałoby się rozstrzygać nierozstrzygnięte dotąd kwestie 
metafizyczne i epistemologiczne. 

W przypadku realizmu i antyrealizmu trzeba byłoby się więc 
opowiedzieć na rzecz jednej z dwóch teorii znaczenia wyrażeń i zdań, a 
mianowicie albo za teorią odwołującą się do tzw. warunków prawdziwości, 
albo za teorią wyjaśniającą znaczenie za pomocą tzw. warunków uznawania 
(assertability conditions). Samo to odróżnienie wymaga osobnych 
rozważań, lecz wydaje się, że teoria znaczenia, uznawana za ‘b r a m ę  d o  
a n t y r e a l i z m u ’, to znaczy teoria znaczenia interpretująca znaczenie w 
kategoriach warunków uznawania, nie jest niczym innym niż nieco 
‘podretuszowanym’ weryfikacjonizmem Koła Wiedeńskiego. Miałoby to 
wyglądać w ten sposób, że zdania, dla których nie da się podać ich sensu 
(znaczenia) w kategoriach warunków ich uznawania,  nie są rozstrzygalne, a 
zatem takie zdania świadczą o tym, że zasięg naszego poznania musi się 
ograniczyć do tego, co możemy rozstrzygnąć za pomocą doświadczenia w 
dziedzinie nauk realnych (przyrodniczych) lub za pomocą definicji i 
konstrukcji dziedzinie nauk formalnych (logika i matematyka). Wszystkie 
inne problemy znajdują się więc poza ludzkim zasięgiem epistemicznym, a  
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takie stanowisko jest antyrealizmem (w dawnej terminologii 
weryfikacjonistycznym agnostycyzmem).  

 Trzeba przyznać, że nie wiadomo, dlaczego nierozstrzygalność 
jakichś zagadnień miałaby być czymś antyrealistycznym. Wręcz przeciwnie, 
jak widzieliśmy powyżej, N. Hartmann argumentował, że właśnie istnienie 
problemów nierozstrzygalnych może być argumentem na rzecz realizmu, 
gdyż w ten sposób ukazują się granice ludzkiej wiedzy i ludzkiej 
aktywności umysłowej, które napotykają na coś, co jest od nich niezależne. 
Jednak współczesna teza antyrealistyczna ma inny wymiar, a mianowicie 
jest ona tezą metateoretyczną: gdy bowiem uznamy, że tylko te problemy i 
te zdania mają sens, dla których można podać warunki ich uznawania oparte 
na doświadczeniu lub konstrukcji, to niejako automatycznie problem 
realizmu metafizycznego staje się nierozstrzygalnym pseudoproblemem. 
Nierozstrzygalne w świetle tego kryptoweryfikacjonizmu staną się również 
wszystkie wielkie zagadnienia filozoficzne - ale to już inna sprawa. Nie jest 
to właściwie antyrealizm, lecz m e t a - a n t y r e a l i z m , to znaczy jest to 
metateoretyczne uznanie, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyjść 
poza immanencję naszych doświadczeń i poza nasze konstrukcje, aby jakoś 
starać się wykazać, co naprawdę istnieje, a więc, co jest ostatecznym 
źródłem pobudzeń naszego umysłu.  

Mamy zatem antyrealizm globalny w trzech wersjach, antyrealizmy 
dziedzinowe oraz podział na antyrealizm metafizyczny (ontologiczny), 
epistemologiczny oraz semantyczny (logiczny). Nie da się jednak 
kombinatorycznie, biorąc pod uwagę te podziały, wygenerować 
odpowiedniej ilości stanowisk. Przyczyną jest to, że filozofia współczesna 
rozwija się spontanicznie - tak zresztą jak filozofia dawniejszych czasów - a 
wydaje się, że w słowie ‘antyrealizm’ filozofowie zwietrzyli wygodny dla 
siebie łup, który pozwala, z jednej strony, pozbyć się niezręcznych 
społecznie konotacji kojarzonych ze słowem ‘relatywizm’, z drugiej zaś 
daje duże pole do manewru, jeśli chodzi o eksponowanie różnych teorii, 
które w dawnej terminologii nazywano agnostycyzmem lub sceptycyzmem.      

 
C. ARGUMENTY 

 
 Modelowo patrząc, antyrealizm (lub antyrealizmy) trzeba traktować 

jako stanowisko (stanowiska) teoretyczne (filozoficzne), a stanowiska, jeśli 
mają być uznane za warte dyskusji, muszą mieć jakieś uzasadnienie, stąd 
zaś należałoby oddzielać tezę (tezy) antyrealizmu od jej (ich) uzasadnienia. 
Zgodnie z tym, co już zostało powiedziane, w przypadku antyrealizmu 
globalnego tym uzasadnieniem ma być względność pojęciowa, epistemiczna 
koncepcja prawdy oraz swoista teoria znaczenia wyrażeń i zdań, natomiast 
w przypadku antyrealizmów dziedzinowych albo będą miały zastosowanie 
argumenty globalne, albo argumenty specyficzne dla danej dziedziny. 
Prezentując współczesny antyrealizm, nie sposób jest oczywiście  
przedstawić wszystkie ważne dziedziny dyskursu filozoficznego po to, aby 
na zakończenie powiedzieć, że tych, którzy podważają autonomiczne 
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istnienie przedmiotów w jakiejś z tych dziedzin, można nazwać 
antyrealistami. Takie przedsięwzięcie byłoby niemożliwe do wykonania ze 
względu na jego zasięg odnoszący się praktycznie do całej filozofii oraz 
niepotrzebnie reklamowałoby termin ‘antyrealizm’. Pozostaje więc zajęcie 
się argumentami na rzecz antyrealizmu globalnego. 

Omówię teraz sens i zasięg tych dróg myślowych, które wydają być 
rzetelnymi kandydatami do miana argumentów na rzecz antyrealizmu 
globalnego. Będą to: (1) brak konwergencji poglądów w określonej 
dziedzinie dyskursu (a być może we wszystkich dziedzinach); (2) fakt 
istnienia wielości alternatywnych schematów pojęciowych, używanych do 
interpretacji różnego rodzaju danych; (3) odrzucenie korespondencyjnej 
koncepcji prawdy na rzecz tzw. koncepcji epistemicznej; (4) 
werfikacjonistyczna teoria znaczenia wyrażeń i zdań oraz związane z nią 
odrzucenie zasady dwuwartościowości (principle of bivalence) i zasady 
wyłączonego środka (principle of excluded middle). Do tego repertuaru 
argumentów na rzecz globalnego antyrealizmu należy również zaliczyć (5) 
odwołanie się do możliwości przeprowadzenia analizy redukcyjnej jednych 
poziomów danych i pojęć do poziomów danych i pojęć uznanych za 
bardziej podstawowe. Antyrealizm w tym znaczeniu został już omówiony 
powyżej 

Wydaje się, że oprócz powyższych argumentów nie istnieją żadne 
inne, które mogłyby być potraktowane jako racje uzasadniające globalny 
antyrealizm. Jako argument na rzecz antyrealizmu, który mógłby być 
argumentem ponaddziedzinowym, można jednak próbować wymienić na 
przykład k w e s t i ę  n i e o s t r o ś c i (vagueness). Można mianowicie 
zastanawiać się, czy istnienie przypadków granicznych świadczy tylko o 
tym, że nasze pojęcia nie są wystarczająco precyzyjnie określone, czy też 
raczej o tym, że granice pomiędzy istniejącymi przedmiotami nie są ostre. 
Trzech leżących obok siebie ziarenek piasku nie uznalibyśmy z pewnością 
za wydmę, lecz od jakiej ilości ziarenek zaczynałaby się wydma? Czy jest to 
problem nieostrości naszych pojęć, czy raczej problem ‘rozmazanych’ 
granic pomiędzy przedmiotami, które składają się na to, co nazywamy 
rzeczywistością? Na ten temat T. Williamson pisze w następujący sposób: 
 

można się zastanawiać, czy jakaś teoria nieostrości jest w stanie doprowadzić 
do sformułowania opartego na określonych zasadach odróżnienia pomiędzy 
tymi przypadkami granicznymi, które sprawiają, że rzeczywistość jest 
nieostra a takimi, które nie prowadzą do tego rodzaju wniosku. W każdym 
razie jest jasne, że pytanie „Czy rzeczywistość jest nieostra?” musi 
ostatecznie uzyskać odpowiedź w wyniku całościowego porównania różnych 
teorii na temat nieostrości.75 
  
Problem z nieostrością jako argumentem na rzecz antyrealizmu 

wydaje się więc polegać m.in. na tym, że nie wiadomo, czy istnieją takie 
                                                 
75 T. Williamson, Vagueness in Reality, w: S. Shapiro (red.), The Oxford Handbook of 
Philosophy of Mathematics and Logic, Oxford: Oxford University Press 2005, s. 705. 
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przypadki graniczne, które uprawomocniałby wniosek o nieostrości samej 
rzeczywistości. Nie wiadomo też z góry, czy słowo ‘rzeczywistość’ w 
obrębie dyskusji na temat nieostrości odnosi się wyłącznie do świata 
przestrzenno-czasowych przedmiotów, czy też dotyczy wszystkich 
możliwych regionów rzeczywistości, a więc też przedmiotów 
abstrakcyjnych, sfery psychicznej, prezentującej się w doświadczeniu 
wewnętrznym itd. W związku z tymi wątpliwościami nie traktuję problemu 
nieostrości jako możliwej sfery dyskusji na temat antyrealizmu globalnego.  

Jako argumenty na rzecz antyrealizmu globalnego mogłyby też 
wchodzić w rachubę uniwersalny konstruktywizm lub konwencjonalizm. 
Nie będę tych kwestii rozważał osobno, gdyż częściowo pojawią się w 
trakcie omawiania antyrealizmu jako konceptualnego relatywizmu. Z tego 
względu, że może on dotyczyć wyłącznie pewnych określonych dziedzin 
przedmiotowych, pominę też argument, że istnienie pewnych przedmiotów 
należy odrzucić z względu na ich ‘d z i w n o ś ć ’ (queerness). Odwołanie się 
do argumentu ‘dziwności’ miałoby być na przykład podstawą do 
antyrealizmu w dziedzinie wartości moralnych: realista w tej dziedzinie 
przyjmowałby istnienie ‘dziwnych’ przedmiotów, a więc obiektywne 
istniejących wartości moralnych, które według niego miałyby stanowić 
uzasadnienie dla norm postępowania oraz wywierać quasi-przyczynowy 
wpływ na naszą świadomość. Przeciwko temu antyrealista - argumentujący 
w duchu naturalistycznego redukcjonizmu - twierdziłby, że tego rodzaju 
przedmioty nie istnieją, gdyż ‘nie-dziwne’ zależności przyczynowe możliwe 
są wyłącznie pomiędzy rzeczami fizycznymi.76       
 Należy też pamiętać, że w odniesieniu do każdego z argumentów na 
rzecz antyrealizmu globalnego każdorazowo inaczej będzie wypadało 
stanowisko realistyczne, a więc - przynajmniej do pewnego stopnia - co 
innego będzie twierdził realista jako przeciwnik relatywisty pojęciowego, 
jako przeciwnik zwolennika epistemicznej teorii prawdy lub jako 
przeciwnik zwolennika weryfikacjonistycznej teorii znaczenia itd. Celem 
poniższych rozważań będzie także unaocznienie, jak poplątane są 
współczesne użycia terminów ‘antyrealizm’ i ‘realizm’ i że ten stan rzeczy 
skutecznie może zniechęcić do jakiejkolwiek próby porządkującej syntezy.    

 
D. BRAK KONWERGENCJI 

 
Prawie oczywistym argumentem na rzecz antyrealizmu wydaje się być 

fakt rozbieżności opinii wśród specjalistów na temat istnienia i natury 
przedmiotów należących do jakiejś określonej dziedziny przedmiotowej. 
Antyrealista będzie więc twierdził, że gdy rozważa się kwestię istnienia i 
natury przedmiotów abstrakcyjnych (np. przedmiotów matematycznych), 
wartości moralnych lub kwestię istnienia bytów przyjmowanych przez 
nauki przyrodnicze, to widać, że opinie na ten temat są niezgodne, a zatem 

                                                 
76 Tak argumentował J. Mackie w: Ethics – Inventing Right and Wrong, London: Penguin 
1977.  
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należy przyjąć, że albo te przedmioty w ogóle nie istnieją, albo że mają 
całkowicie inną naturę niż to zakładają zwolennicy odmiennych od siebie 
poglądów. Nie jest też tak, jak powie zwolennik tego argumentu, że można 
przyjąć, iż w przyszłości, w wyniku dalszych dyskusji i badań różne opinie 
na temat przedmiotów w danej dziedzinie będą zmierzały do jedności. Nie 
mamy więc do czynienia ani aktualną, ani z potencjalną zgodą co do 
istnienia i natury przedmiotów w określonej dziedzinie. Jest to raczej 
rozbieżność taka, jaka występuje w obszarze zmysłowego spostrzegania 
barw, gdzie odmienność poglądów na temat tego, co jest jakiej barwy, 
wynika z odmiennych warunków spostrzegania. 

Innym podejściem antyrealistycznym może być stwierdzenie, że 
istnieje wprawdzie pewnego rodzaju zbieżność opinii w poszczególnych 
dziedzinach, lecz jest ona wyłącznie zbieżnością wynikającą ze wspólnej 
nam wszystkim natury ludzkiej, lecz nie z faktu, że nasze sądy odnoszą się 
do autonomicznie istniejących dziedzin przedmiotowych. Tym, co 
osiągamy, nie jest więc obiektywna obowiązywalność sądów, lecz ich 
o b o w i ą z y w a l n o ś ć  i n t e r s u b i e k t y w n a . Nie jesteśmy w stanie na 
przykład rozstrzygnąć, czy istnieją niezależne od nas uniwersalia, a nasza 
zgodność w dziedzinie różnych klasyfikacji wynika wyłącznie z tego, że 
schematy klasyfikacyjne, których używamy, pochodzą ze wspólnych 
wszystkim ludziom podstawowych potrzeb życiowych. Argument ten 
wskazuje na istnienie nie dającej się przezwyciężyć przepaści pomiędzy 
ideą obiektywności po prostu a obiektywnością jako intersubiektywnością. 

Jako przykład partykularyzacji argumentu z braku konwergencji 
weźmy po uwagę tzw. pesymistyczną meta-indukcję, która ma być 
skierowana przeciwko tzw. realizmowi naukowemu. Tezę słabego realizmu 
naukowego można sformułować w następujący sposób: 

 
Większość ważnych przedmiotów nie dających się obserwować, których 
istnienie akceptują aktualne teorie naukowe, istnieje niezależnie od umysłu.77 

 
Natomiast t e z a  m o c n e g o  r e a l i z m u  n a u k o w e g o  

brzmiałaby następująco:  
 
                                                 
77 M. Devitt, Scientific Realism, w: F. Jackosn/ M. Smith (red.), The Oxford Handbook of 
Contemporary Philosophy, Oxford/New York: Oxford University Press 2005, s. 769 (767-
791). Przeciwko realizmowi naukowemu wysuwane są przynajmniej jeszcze dwa 
argumenty: argument z niedookreślenia (underdetermination) teorii przez dane oraz 
argument przeciwko zasadzie najlepszego możliwego wyjaśnienia (inference to the best 
explanation). W pierwszym wypadku chodzi o to, że może istnieć wiele różnych, ale 
równie adekwatnych empirycznie teorii, a więc teorii, które twierdzą co innego na temat 
przedmiotów nie dających się obserwować, a stąd miałoby wynikać, że nie znamy natury 
tych przedmiotów. W drugim wypadku realista naukowy jest kimś, kto twierdzi, że 
najlepszym wyjaśnieniem sukcesów prognostycznych i technologicznych nauk 
przyrodniczych  jest przyjęcie, że przedmioty nie dające się obserwować (np. cząstki 
elementarne) istnieją realnie, podczas gdy antyrealista będzie podważał wartość 
wnioskowania posługującego się zasadą najlepszego możliwego wyjaśnienia.  
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Większość ważnych przedmiotów nie dających się obserwować, których 
istnienie akceptują aktualne teorie naukowe, istnieje niezależnie od umysłu i 
w większości posiada własności, które im te teorie przypisują78 
 
Powołując się na H. Putnama,  mianem pesymistycznej meta-indukcji 

M. Devitt określa następującą tezę: 
 

Nie dające się obserwować przedmioty przyjmowane przez dawne teorie nie 
istnieją, a stąd też - prawdopodobnie - nie istnieją przedmioty nie dające się 
obserwować przyjmowane przez aktualne teorie.79       

 
Gdy uwzględnimy takie dawne hipotezy naukowe jak flogistonowa 

teoria spalania i  zauważymy, że jej odrzucenie było tożsame z odrzuceniem 
istnienia samego flogistonu, jako nie dającego się obserwować czynnika, 
który ma umożliwiać spalanie, to według przeciwnika słabego realizmu 
naukowego widać, że nie możemy też twierdzić, iż większość 
przyjmowanych przez aktualne teorie naukowe przedmiotów nie dających 
się obserwować istnieje, bo w przyszłości może się okazać, że ich istnienie 
zostanie odrzucone. Tym bardziej jednak nie wolno jest twierdzić, że 
większość tych nie dających się obserwować przedmiotów posiada takie 
własności, jakie im przypisują aktualne teorie naukowe, gdyż widać, że 
współczesne teorie przyrodnicze spierają się na temat tego, jakie własności 
mają tego rodzaju przedmioty. W takiej sytuacji zwolennik realizmu 
naukowego mógłby jednak osłabić swoją tezę i twierdzić, że w ogóle jakieś 
przedmioty nie dające się obserwować muszą istnieć i że chociaż ani 
współczesna, ani dawniejsza nauka nie mogły się zgodzić co do tego, jakie 
to są przedmioty i jakie własności należy im przypisać, to na tej podstawie 
nie wolno antyrealistycznie twierdzić, że w ogóle takie przedmioty nie 
istnieją. 

 W tym miejscu należy zauważyć, że antyrealizm ontologiczny 
(metafizyczny) z jednej strony i agnostycyzm z drugiej, są jednak dwoma 
różnymi stanowiskami: z tego, że nie możemy stwierdzić, jakie przedmioty 
nie dające się obserwować istnieją i jakie mają własności, nie wynika, że 
żadne takie przedmioty nie istnieją. Czy jednak taka obrona realizmu 
naukowego nie będzie obroną realizmu listka figowego? Przez termin 
‘ r e a l i z m  l i s t k a  f i g o w e g o ’  należy tu rozumieć tezę, że jakieś 
przedmioty nie dające się obserwować muszą istnieć, lecz jakich rodzajów 
one są oraz jakie własności posiadają - tego nie wiemy teraz, ani też nie 
będziemy tego wiedzieć w przyszłości, gdyż nigdy nie dojdzie do 
konwergencji opinii na ten temat. 

W ten sposób można dojść do przeciwstawienia pomiędzy 
‘realizmem encji’ (entity realism)80 lub realizmem przyczyn a realizmem  

                                                 
78 Tamże, s. 769. 
79 Tamże, s. 784; chodzi tu H. Putnama Meaning and  the Moral Sciences, London: 
Routledge & Kegan Paul 1978. 



wersja robocza: wiosna 2008 
 

96

teorii, to znaczy uznać, że przyrodnicze teorie naukowe nie muszą być 
prawdziwe, jeśli chodzi o własności, które przypisują przedmiotem nie 
dającym się obserwować, lecz muszą być prawdziwe, jeśli chodzi o 
istnienie jakichś w ogóle bytów, które trzeba traktować jako przyczyny 
takich a nie innych wyników doświadczeń i eksperymentów. Czy jednak da 
się tak łatwo oddzielić byty przyjmowane przez jakąś teorię od samej tej 
teorii i czy antyrealista nie może - w duchu operacjonalizmu i 
instrumentalizmu -  twierdzić, że gdy na przykład używany tzw. działa 
elektronowego, aby stwierdzić istnienie jakichś cząstek, to słowo ‘elektron’ 
nie odnosi się do niczego innego niż do tego, że w przyszłości będziemy 
mogli dokonać podobnych doświadczeń i pomiarów oraz do tego, że 
możemy wiarygodnie przewidywać, iż te doświadczenia i pomiary ukażą 
nam podobne dane do tych, jakie dotychczas otrzymaliśmy. 

 Jeśli zaś chodzi o zasadę najlepszego możliwego wyjaśnienia, to 
antyrealista może twierdzić, że jest ona zasadą mówiącą nie o prawdzie, 
lecz o prawdopodobieństwie, i że można ją zinterpretować jako odnoszącą 
się nie do bytów istniejących niezależnie od nas, lecz jako zasadę, która 
odnosi się do instrumentalistycznie pojętej wiarygodności w takim sensie, 
że najlepszym możliwym wyjaśnieniem wiarygodności naszych 
dotychczasowych  przewidywań jest ich adekwatność empiryczna, co z 
kolei znaczy, że w  przyszłości pojawią się doświadczenia, eksperymenty i 
technologie, które potwierdzą dotąd przeprowadzone doświadczenia i 
eksperymenty. W oczach antyrealisty (agnostyka) realista, który powołuje 
się na zasadę najlepszego możliwego wyjaśnienia, jako na zasadę mówiącą 
o prawdzie teorii przyrodniczych, z góry rozstrzyga dyskutowaną kwestię 
realizmu i antyrealizmu na korzyść realizmu.81   

 
E. SCHEMATY POJĘCIOWE 

 
Wyrażenie ‘schemat pojęciowy’ weszło do technicznego żargonu 

filozofii współczesnej za sprawą publikacji P.F. Strawsona i D. Davidsona, 
lecz główną przyczyną jego popularności stały się publikacje H. Putnama z 
lat 80-tych i 90-tych XX w. Dzisiejsze dyskusje na temat realizmu i 
antyrealizmu koncentrują się prawie wyłącznie na interpretacji ‘schematu 
pojęciowego’, która jest zawarta w różnych wypowiedziach Putnama. 
Zanim jednak można będzie przejść do szczegółów jego stanowiska, dobrze 
jest coś powiedzieć na temat samej idei schematu pojęciowego. W ten 
sposób lepiej będzie można śledzić niuanse dyskusji na temat antyrealizmu 
jako relatywizmu schematów pojęciowych. 

Po pierwsze, schemat pojęciowy można rozumieć jako z b i ó r  
b a r d z o  p o d s t a w o w y c h  p o j ę ć  i  s ą d ó w , których faktycznie 
używamy i które zakładamy - zakładamy w sensie czegoś, co funkcjonuje 

                                                                                                                            
80 Por. I. Hacking, Representing and Intervening, Cambridge: Cambridge University Press 
1983. 
81 B.C. van Fraassen, The Scientific Image, Oxford: Clarendon Press 1980. 
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ponadkulturowo i ponadhistorycznie - w odniesieniu do świata 
przedmiotowego. Te pojęcia i sądy nie są w większości wyraźnie przez nas 
uświadamiane, lecz mogą stać się przedmiotem przedmiotowej refleksji (w 
tym refleksji filozoficznej). Schemat pojęciowy w tym sensie stanowiłby 
niejako podstawowe rusztowanie kognitywne (i nie tylko kognitywne), za 
pomocą którego odnosimy się do świata. Poszczególne języki empiryczne 
zakładałyby tego rodzaju schemat i zawierałyby pojęcia odpowiadające jego 
głównym składnikom. Taka interpretacja ‘schematu pojęciowego’ bliska 
jest koncepcjom Kanta, bo jego schemat pojęciowy, złożony z form 
naoczności i kategorii, spełniał rolę takiego właśnie podstawowego 
rusztowania (doświadczania) świata. Z drugiej jednak strony, to rozumienie 
schematu pojęciowego zbliża się do pojęcia zdrowego rozsądku (common-
sense): do zdroworozsądkowych założeń dotyczących świata należą bowiem 
takie przekonania jak to, że istnieją przedmioty trwające w czasie, a więc 
substancje, że przedmioty te wywierają na siebie wzajemny wpływ 
(przyczynowość), że istnieją inni ludzie jako odrębne ode mnie ośrodki 
aktywności umysłowej itd. 

 Teza, że istnieje schemat pojęciowy w tym znaczeniu, wymaga 
eksplikacji jego składników, co jednak wydaje się bardzo trudne, gdyż 
wątpliwe jest, czy da się podać katalog p r z e k o n a ń  p o d s t a w o w y c h  i 
jednocześnie przekonań od nich pochodnych i to taki katalog, w którym 
przekonania podstawowe miałyby charakter ponadhistoryczny i 
ponadkulturowy. Coś takiego być może istnieje, lecz trudno jest sobie 
wyobrazić, jak mogłaby przebiegać i czym mogłaby być uzasadniona 
rekonstrukcja takiego zbioru pojęć i przekonań. Już w wypadku Kanta 
widać było, jak trudno było zaakceptować zaproponowaną przez niego 
rekonstrukcję składników schematu pojęciowego: jeśli nawet czas i 
przestrzeń, jako składniki każdego dającego się pomyśleć schematu 
pojęciowego, są jakoś poza dyskusją, to rekonstrukcja podstawowych 
kategorii dokonana przez Kanta na podstawie tradycyjnego podziału sądów, 
była już  wysoce problematyczna. 

W tym miejscu należy podkreślić, że przyjęcie istnienia tak 
rozumianego schematu pojęciowego (wzgl. schematu naocznościowo-
kategorialnego) nic nie przesądza na temat kwestii realizmu i antyrealizmu. 
Gdybyśmy mogli wykazać istnienie takiego schematu oraz wykazać jego 
uniwersalność historyczną i kulturową, to z tego nie wynikałoby, że ten 
schemat zasłania nam dostęp do ‘świata samego w sobie’. Aby twierdzić, że 
stanowi on swoistego rodzaju zasłonę, należałoby pokazać, że nie tylko jest 
on uniwersalny historycznie i kulturowo, lecz także że jest on subiektywny, 
to znaczy, że należy do uposażenia kognitywnego wyłącznie podmiotów, a 
więc nie odzwierciedla struktury ‘świata samego w sobie’. To drugie 
zadanie jest jednak, co podkreślałem w wypadku tzw. zaniedbanej 
alternatywy w filozofii Kanta, całkowicie odrębną  kwestią. 

Drugie podstawowe rozumienie schematu pojęciowego zrównuje go 
z językiem, którym mówi jakaś określona wspólnota historyczna i 
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kulturowa i z zawartymi w tym języku pojęciami (znaczeniami). Takie 
rozumienie schematu pojawia się w poglądach m.in. Davidsona czy 
Putnama. W tym wypadku nie chodzi o podstawowe założenia, które 
żywimy w stosunku do świata, lecz o wszystkie słowa, zdania, pojęcia i 
znaczenia, które niesie ze sobą każdy język. Jedną z podstawowych 
trudności jest tu problem, jaka zachodzi relacja pomiędzy językami 
empirycznymi, których jest bardzo wiele, a pojęciami lub znaczeniami, 
które w dużej mierze są im wspólne. Mówiąc w wielkim skrócie, czy to 
języki empiryczne stanowią składniki schematu pojęciowego w teraz 
rozważanym sensie, czy też raczej tymi składnikami są znaczenia niesione 
przez te języki, a więc czy nie należałoby mówić nie o schematach 
pojęciowych (językowych), lecz raczej o schematach znaczeniowych. 
Sprawa ta oczywiście jest ważna o tyle, o ile jest ważne pytanie, czym jest 
język i w jakiej relacji pozostaje on do doświadczenia i do myślenia. 

Trzecia kwestia dotyczy roli, jaką tzw. schemat pojęciowy odgrywa 
w naszym ludzkim doświadczeniu, myśleniu i rozumieniu świata. Wydaje 
się, że nie dostrzeżoną kwestią we współczesnych dyskusjach na ten temat 
jest o d r ó ż n i e n i e  p o m i ę d z y  k o n s t y t u u j ą c ą  r o l ą  s c h e m a t u  
p o j ę c i o w e g o  a  j e g o  r o l ą  i n t e r p r e t u j ą c ą . Dla Kanta schemat 
naocznościowo-kategorialny spełniał rolę konstytuującą w stosunku do 
doświadczenia w ten sposób, że schemat ten, dodany do nieuformowanych 
jeszcze przedmiotowo wrażeń, dawał w efekcie taki obraz świata, jaki 
faktycznie posiadamy. Tego rodzaju konstytucja dokonuje się oczywiście 
nieświadomie i w jakiś sposób, który ostatecznie jest dla nas niemożliwy do 
przeniknięcia. Jednak gdy już mamy ‘gotowy świat’, to pojęcia empiryczne 
nic już nie mogą zmienić w tej wygenerowanej nieświadomie strukturze, a 
więc konstytuująca rola schematu pojęciowego najpierw doprowadza do 
powstania doświadczenia przedmiotów jako jednostek trwających w czasie, 
do powstania na przykład doświadczenia substancji, a dopiero w ramach 
tego zunifikowanego doświadczenia stosujemy pojęcia empiryczne, pojęcia 
gór, drzew, kotów, gwiazd. 

To samo dotyczy pojęć naukowych, które również funkcjonują w 
ramach już ukonstytuowanego doświadczenia oraz jego założeń 
kategorialnych i naocznościowych. Gdy na przykład w ramach 
przyrodoznawstwa przyjmujemy na podstawie doświadczenia istnienie 
elektronów, to uznajemy ja za byty jakoś przestrzenne, za byty trwające w 
czasie, a więc w tym sensie za substancje, czy też za byty, które mogą 
wchodzić w interakcje przyczynowe. Jak zwracałem uwagę powyżej, 
ogromną słabością tego rodzaju doktryny o konstytuującej roli schematu 
pojęciowego, a właściwie schematu naocznościowo-kategorialnego, jest 
przepaść pomiędzy bogactwem naszego doświadczenia świata a całkowitym 
ubóstwem całej tej ‘m a s z y n e r i i  t r a n s c e n d e n t a l n e j ’, która 
miałaby być według Kanta odpowiedzialna za jego powstanie. Trudno jest 
sobie pomyśleć, w jaki sposób synteza tak ubogich kategorii z jednej strony, 
oraz wrażeń (Empfindung) z drugiej - i to wrażeń pozbawionych jeszcze 
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formy przedmiotowej - mogłaby doprowadzać do powstania takiego 
doświadczenia świata, jakie faktycznie posiadamy. 

Współczesne dyskusje na temat schematu pojęciowego w kontekście 
problemu realizmu i antyrealizmu koncentrują się jednak nie na jego roli 
konstytuującej, lecz na jego roli interpretującej różne dane, dane wzięte z 
już ‘gotowego’ doświadczenia świata. Mając na uwadze schemat jako zbiór 
pojęć i znaczeń, który jest niesiony przez wehikuł języka, zwolennicy 
antyrealizmu sugerują, że te same dane, jako gotowe jednostki 
doświadczenia, możemy interpretować na różne sposoby. Podobnie jak na 
różne sposoby możemy interpretować znane wieloznaczne obrazki, na 
których - zależnie od kąta spojrzenia - widzimy albo kaczkę, albo królika 
itp. W tym wypadku okazuje się, iż ‘gotowy świat’ już musi być jakoś dla 
nas obecny, abyśmy mogli go różnie interpretować. Sławny kaczko-królik 
już musi być obecny dla naszego spojrzenia, jako przestrzenny przedmiot 
trwający w czasie, aby można go było widzieć albo jako kaczkę, albo jako 
królika. Gdybyśmy chcieli zapytać, co jest w tym wypadku ‘rzeczą samą w 
sobie’, to oczywiście oprócz rozrywkowej odpowiedzi, że jest nią coś, co 
nie jest ani kaczką, ani królikiem, trzeba byłoby zauważyć, że czym innym 
jest ostateczna natura świata, która być może kryje się za naszym 
doświadczeniem, a czym innym jest to, co możemy zrobić z tym, co jest 
przez nas zastane, gdy manipulujemy różnymi pojęciami. Za kaczką i 
królikiem nie kryje się żaden ‘kaczko-królik sam w sobie’, lecz z a  
n a s z y m  d o św i a d c z e n i e m  św i a t a  może kryć się świat i 
doświadczenia tego świata, których całkowicie nie znamy. 

Dla Kanta tym, co przeciwstawiało się schematowi pojęciowemu w 
jego rozumieniu, a więc schematowi naocznościowo-kategorialnemu, były 
p o z b a w i o n e  f o r m y  p r z e d m i o t o w e j  w r a ż e n i a . Być 
pozbawionym jakiejkolwiek formy przedmiotowej, to m.in. być 
pozbawionym jakichkolwiek charakterystyk przestrzennych, a to z kolei 
oznacza być wyłącznie tzw. wielkością intensywną, a więc świat 
konstytuuje się w wyniku syntezy schematu naocznościowo-kategorialnego 
i wrażeń jako wielkości intensywnych.82 Wynika z tego, że wrażenia jako 
wielkości intensywne nie są zależne od jakiejkolwiek konstytucji czy 
interpretacji. Ten stan rzeczy musi prowadzić do wniosku, że choć nic nie 
wiemy o rzeczach samych w sobie, nie wiemy nawet tego, czy jest jedna 
taka rzecz, czy jest wiele, to wrażeń jako wielkości intensywnych musi być 
wiele rodzajów i muszą  posiadać naturę niezależną od tego, co dzieje się z 
nimi po ‘zderzeniu’ się z ludzkim schematem naocznościowo-

                                                 
82 Odróżnienie pomiędzy wielkościami ekstensywnymi a wielkościami intensywnymi sięga 
pism Arystotelesa. Wielkościami intensywnymi Kant nazywał niezłożone z żadnych części, 
jakościowe jedności, natomiast wielkościami ekstensywnymi te wielkości, które powstają 
w efekcie sukcesywnej syntezy elementów czasowych i przestrzennych. Wielkościami 
intensywnymi są wrażenia zmysłowe, na przykład wrażenie czerwieni, wielkościami 
ekstensywnymi są te elementy rozciągle czasowo i przestrzennie, które można składać z 
mniejszych części - na przykład kształt przestrzenny jakiejś rzeczy fizycznej. 
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kategorialnym. Być może Kant nie podpisałby się pod taką interpretacją, 
lecz kwestia ta jest ważna dla zrozumienia zasięgu współczesnego 
antyrealizmu jako relatywizmu schematów pojęciowych, gdyż wydaje się, 
że wielkości intensywne, na przykład barwy, nie są podatne na 
relatywizującą interpretację w stylu Putnama: mogę użyć różnych słów na 
określenie koloru, który widzę, słów pochodzących z różnych języków, 
mogę nawet pomylić się w ramach określonego języka co do słowa 
określającego dany kolor, lecz mój schemat pojęciowy ani nie konstytuuje 
wielkości intensywnych, ani też nie podlegają one różnej interpretacji. 
Wielkości intensywne nie są więc konstytuowane ani w systemie Kanta, ani 
też nie mogą podlegać relatywizacji za pomocą różnych możliwych 
interpretacji w duchu antyrealizmu Putnama. 

Ideę schematu pojęciowego można więc rozumieć w sensie 
schematu naocznościowo-kategorialnego lub można ją rozumieć jako ideę 
zbioru pojęć i znaczeń niesionych przez określony język empiryczny. 
Wydaje się, że tylko schemat w znaczeniu bardzo podstawowego zbioru 
kategorii i form naoczności może pełnić rolę konstytuującą w stosunku do 
naszego doświadczenia - zakładając oczywiście, że w ogóle pełni taką rolę, 
to znaczy zakładając, że nie jest tak, iż nasze doświadczenia po prostu 
odzwierciedlają świat całkowicie od nas niezależny. Natomiast  schemat w 
sensie zbioru pojęć i znaczeń empirycznych może pełnić wyłącznie rolę 
interpretującą dla już ‘gotowego’ doświadczenia. Gdy tę kwestię 
naświetlimy od strony możliwości modalnego uzmienniania, to widać, że 
pojęcia w zwykłym sensie, a więc nie formy naoczności i kategorie, muszą 
pochodzić z doświadczenia - a przynajmniej muszą z niego pochodzić w 
dużej mierze - bo skąd moglibyśmy odróżniać koty od psów, gdyby nie 
istniały tego rodzaju jednostki doświadczeniowe jak koty i psy. Gdyby 
jednak schemat naocznościowo-kategorialny był inny i jednocześnie pełnił 
rolę konstytuującą w stosunku do doświadczenia lub gdyby wrażenia jako 
wielkości intensywne były inne niż te, jakie znamy, to nasz schemat 
pojęciowy nie zwierałby takich pojęć empirycznych jak pojęcia psa lub kota 
i tym samym nie zawierałby też tych możliwości interpretacyjnych, które 
faktycznie teraz są w nim obecne. 

Ostatnia sprawa związana z ideą schematu pojęciowego, to kwestia, 
którą można wyrazić w następującym pytaniu: j a k  b a r d z o  
t r a n s c e n d e n t a l n y  m o ż e  b y ć  s c h e m a t  p o j ę c i o w y , wzgl. 
schemat naocznościowo-kategorialny? Czy schemat i wpływ przezeń 
wywierany dotyczy wyłącznie nas, ludzi, a więc, czy jest to schemat 
antropologiczny, czy też dotyczy on wszystkich skończonych istot 
rozumnych, które są zdolne do posiadania pojęć i które są wyposażone w 
jakąś postać świadomości fenomenalnej (jakościowej). Jak to nawet było 
już widać z ostatniego powyżej zamieszczonego fragmentu Krytyki czystego 
rozumu, u Kanta pojawia się niekiedy ta druga interpretacja, a więc 
przekonanie, że schemat przez niego ujawniony musi obwiązywać 
wszystkie skończone podmioty poznające. Jednak współczesne dyskusje na 
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ten temat interpretują schemat pojęciowy wyłącznie antropologicznie, choć 
oczywiście można je uogólnić do postaci ponadantropologicznej i twierdzić, 
że wszystkie istoty rozumne muszą interpretować dane za pomocą jakichś 
pojęć, aby mogły cokolwiek poznawać. 

Jak również było widać z zamieszczonej powyżej wypowiedzi 
Kanta, pytał on także o to, jaki rodzaj oglądania jest właściwy ‘praistocie’, a 
więc, czy Bóg, jako intlelectus infinitus, poznaje za pomocą form 
naoczności i kategorii. Kant przeczył takiej możliwości uznając, że 
oglądanie, a więc poznawanie właściwe istocie nieskończonej jest innym 
rodzajem poznawania niż nasza ludzka naoczność zmysłowa, naoczność 
ukonstytuowana za pomocą kategorii, a potem interpretowana za pomocą 
pojęć empirycznych. Poznanie, którym dysponuje ‘praistota’ Kant nazwał 
naocznością intelektualną. Na czym może one polegać? Tu odpowiedzi są 
różne i zależą od wielu czynników. 

Poznanie, jakim dysponuje Bóg, nie jest przede wszystkim skazane 
na a f e k c j ę , to znaczy na pobudzenie pochodzące od czegoś zewnętrznego  
w stosunku samego podmiotu. Bóg poznając, poznaje wyłącznie siebie. 
Natomiast nasze ludzkie poznanie oraz poznanie, którym dysponują 
wszystkie skończone istoty rozumne, skazane jest zawsze na pobudzenie z 
zewnątrz oraz musi polegać na jakiejś interpretacji tego pobudzenia. Jednak 
nie to jest rozstrzygające. Poznanie, jakim dysponuje Bóg - o czym  
możemy tylko spekulować przez radykalną negację naszej ludzkiej sytuacji 
epistemicznej - nie zawiera zdwojenia na naoczność i pojęcia (czy to pojęcia 
czyste, a więc kategorie, czy pojęcia empiryczne). To, co pojęciowe i to, co 
naoczne stanowią w Jego poznaniu jedność, a stąd nie jest On uwikłany w 
możliwości różnych interpretacji tych samych danych. Nie tyle więc jest 
tak, że Bóg dysponuje wszystkimi możliwymi schematami pojęciowymi i 
wszystkimi możliwymi rodzajami naoczności (nie tylko naoczności takiej, 
jaką wyznaczają czas i przestrzeń), lecz przede wszystkim widzi On to, co 
widzi, w zupełnie innym znaczeniu niż my. Jak można przypuszczać, widzi 
On wyłącznie indywidua i ich wzajemne relacje, lecz widzi je jako 
indywidua, a więc nie za pomocą pojęć (kategorii). Nie potrzebuje zatem 
pojęć i w tym sensie poznanie, którym dysponuje, jest rzeczywiście 
realistyczne, to znaczy nie dotyczy go w ogóle możliwość relatywizacji 
wynikająca z zastosowania pojęć (kategorii).  

Na zakończenie tych uwag wstępnych do kwestii antyrealizmu  jako 
relatywizmu pojęciowego warto zwrócić uwagę, że powyżej 
przeprowadzone oddzielenie dwóch funkcji schematu pojęciowego, to 
znaczy funkcji konstytuującej i funkcji interpretującej, posługiwało się 
pojęciem konstytucji, której głównym przykładem była myśl I. Kanta, 
podczas gdy to przecież teoria umysłu i świadomości E. Husserla oraz jego 
idealizm jest głównie kojarzony z pojęciem konstytucji. To przecież Husserl 
przez większość swojej twórczości filozoficznej mówił o konstytucji świata 
w świadomości. Paradoksalnie jednak, na co zwracałem uwagę już 
wcześniej, konstytucja dla Husserla nie oznaczała tego, że umysł czy 
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świadomość opracowują dane według posiadanych przez siebie kategorii, 
schematów, czy pojęć, lecz konstytucja była dla niego ujawnianiem się 
bogactwa fenomenów i polegała na ostatecznie tajemniczej korelacji 
pomiędzy świadomością ludzką a różnymi rodzajami dziedzin 
przedmiotowych. Tak więc teoria konstytucji Husserla całkowicie nie 
pasuje do współczesnych dyskusji na temat realizmu i antyrealizmu. 
 

F. SCHEMATY POJĘCIOWE  –  P.F. STRAWSON I D. DAVIDSON 
 
 Istnieje pewna opozycja pomiędzy pojęciem schematu pojęciowego, 

które wylansował H. Putnam, a rozumieniem schematu pojęciowego, jakim  
posługiwali się dwaj inni wpływowi filozofowie drugiej połowy XX w., tzn. 
P. F. Strawson (1919-2006) i D. Davidson (1917-2003). Ponieważ obie te 
koncepcje wzbogacają rozumienie samego problemu, przedstawię teraz ich 
główną treść. 

   Strawson twierdził, że sceptycyzm można zinterpretować jako 
p a r t y k u l a r n y  r e l a t y w i z m  d o t y c z ą c y  s c h e m a t ó w  
p o j ę c i o w y c h .83 Sceptyk byłby więc kimś, kto twierdzi, że być może 
istnieje wiele, istotnie od siebie niezależnych schematów pojęciowych, 
których możemy używać do interpretacji świata. Sceptyk wątpiłby na 
przykład, że rzeczy materialne kontynuują swoje istnienie wtedy, gdy nie są 
spostrzegane. Wątpiąc w ciągłość świata byłby więc kimś, kto 
projektowałby nowy schemat pojęciowy: rzeczy przestają istnieć, gdy nie 
spostrzega ich żaden podmiot. W ten sposób Strawson zinterpretował 
system Berkeleya jako stanowisko sceptyczne, lecz nie w sensie 
sceptycyzmu globalnego, ale lokalnego, to znaczy jako stanowisko 
kwestionujące jeden z podstawowych składników naszego codziennego 
schematu pojęciowego, w ramach którego uznajemy, że obiekty materialne 
istnieją nawet wtedy, gdy nikt ich nie spostrzega. Trzeba jednak podkreślić, 
że powyżej przedstawiona dyskusja na temat fenomenalizmu 
metafizycznego Berkeleya ujawniła, że według Berkeleya obiekty 
materialne istnieją nawet wtedy, gdy nie są spostrzegane przez żaden 
skończony podmiot, istnieją dlatego, ponieważ cały czas spostrzega je Bóg. 
Można jednak przyjąć, że Strawson pomija ten aspekt i koncentruje się 
tylko na jednym składniku stanowiska Berkeleya. 

Argumentacja Strawsona przeciwko tego rodzaju sceptycyzmowi, 
wzgl. relatywizmowi w stosunku do jednego z elementów naszego 
potocznego schematu pojęciowego przebiega następująco. Istotnym 
składnikiem naszego sposobu myślenia o świecie jest przekonanie o 
ciągłym istnieniu obiektów lub fragmentów tych obiektów, które nie są 
przez  nikogo spostrzegane. Jeżeli założymy, co trzeba uczynić w obrębie 
systemu podobnego do poglądów Berkeleya, że nigdy nie 

                                                 
83 Por. P.F. Strawson, Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics, London: Methuen 
1959, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa: PAX 
1980. 



wersja robocza: wiosna 2008 
 

103

reidentyfikowaliśmy żadnych obiektów lub ich fragmentów, to każdy nowy 
odcinek procesu percepcji musi dotyczyć dyskretnych i niezależnych do 
siebie systemów przestrzenno-czasowych. Gdyby tak jednak było, wtedy 
nie moglibyśmy w ogóle pytać o identyczność żadnego obiektu 
materialnego w jednym systemie z obiektem w innym systemie. Stąd zaś 
trzeba przyjąć, że wątpienie, iż obiekty materialne istnieją wtedy, gdy nie są 
przez kogoś spostrzegane, jest sensowne tylko wtedy, gdy te dwa systemy 
(lub więcej) nie są całkowicie od siebie niezależne. Wtedy jednak trzeba 
twierdzić, że warunkiem posiadania takiego jednorodnego systemu 
doświadczeniowego jest to, że powinny w nim istnieć kryteria identyczności 
pozwalające na identyfikowanie przynajmniej niektórych obiektów w 
jednym systemie z obiektami w drugim. Ostatecznie więc sceptycyzm w 
stosunku do nie spostrzeganego kontynualnego istnienia obiektów 
materialnych jest nie do utrzymania. 

Rozumowanie  Strawsona zawiera wiele założeń, tu jednak nie 
chodzi o jego dalszą eksplikację, lecz tylko o wskazanie na innego rodzaju 
rozumienie idei schematu pojęciowego w porównaniu z tym, które 
występuje u Putnama i które przeważa w dyskusjach na temat realizmu i 
antyrealizmu. Strawson rozumie schemat pojęciowy jako zbiór pewnych 
bardzo podstawowych założeń, które żywimy na temat świata, lecz zbiór ten 
nie pełni roli żadnej roli konstytuującej lub roli interpretującej w stosunku 
do wrażeń lub danych, z którymi mamy do czynienia. Funkcją schematu w 
sensie Strawsona jest raczej b y c i e  z a ł o ż e n i e m  k a ż d e g o  
m y ś l e n i a  o  św i e c i e , a  założenia te są tak elementarne, iż każda 
próba ich kwestionowania musi je jakoś w końcu znowu uznać. Przypomina 
to klasyczne argumenty skierowane przeciwko sceptycyzmowi, gdzie 
przeciwnik sceptyka próbuje pokazać, że sceptyk musi w końcu założyć to, 
co próbuje negować. Problemem jest jednak to, czy argument Strawsona, 
podobnie jak owe klasyczne argumenty antysceptyczne, radzi sobie z 
następującą trudnością: czy z tego, że coś musimy z konieczności zakładać, 
wynika, że to coś rzeczywiście ma miejsce, a więc czy z tego, że każda 
negacja kontynualnego istnienia obiektów materialnych musi zakładać 
możliwość ich reidentyfikacji, wynika, że rzeczywiście obiekty te istnieją 
nawet wtedy, gdy nie są przez nikogo spostrzegane. 

  Wydaje się, że formalnie podobny charakter posiada argumentacja 
Davidsona przeciwko możliwości istnienia wielu istotnie od siebie 
odmiennych schematów pojęciowych.84 Davidson interpretuje s c h e m a t  
p o j ę c i o w y  j a k o  j ę z y k , który organizuje nasze doświadczenia. Teza 
relatywistyczna głosiłaby, że istnieje - lub może istnieć - wiele takich 
schematów, to znaczy wiele języków, które nie są na siebie wzajemnie 

                                                 
84 Por. D. Davidson, On the Very Idea of a Conceptual Scheme (1974), w: tenże, Inquiries 
into Truth and Interpretation, Oxford 1984, s. 183-198 (tłum. pol. O idei schematu 
pojęciowego, w: B. Stanosz (red.), Empiryzm współczesny, Warszawa 1991, s. 258-279). 
Por. U. Żegleń (red.) Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle, 
Lublin: TN KUL 1996. 
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przetłumaczalne i które wytwarzają odmienne doświadczenia świata. 
Przykładem miałyby być tu języki i zawarte w nich schematy, które 
funkcjonują w kulturach bardzo odległych od naszej. Jednak - jak 
argumentuje Davidson - aby rozpoznać obcy język jako język, musimy mieć 
do niego jakiś dostęp. Inaczej mówiąc, coś możemy uznać za język tylko 
wtedy, gdy to coś da się przetłumaczyć na nasz język. Davidson twierdzi, że 
schematy pojęciowe są identyczne wtedy, gdy związane z nimi języki są 
wzajemnie na siebie przetłumaczalne. Tak więc coś mogłoby być tylko 
wtedy odmiennym schematem pojęciowym, gdyby język, który wyraża ten 
schemat, dał się przetłumaczyć na nasz język. Taki język nie mógłby jednak 
wyrażać rzeczywiście odmiennego schematu pojęciowego. Nic nie mogłoby 
być uznane przez nas za język, jeżeli nie mogłoby być rozpoznane jako 
takie. Jakiekolwiek różnice istniałby między nami a osobami mówiącymi 
innym językiem, to aby mogły być one rozpoznane jako różnice, musiałby 
się pojawić na szerokim tle wzajemnego porozumienia, to znaczy na tle 
wspólnie posiadanych przekonań i założeń  dotyczących świata. Ostatecznie 
więc albo czegoś w ogóle nie moglibyśmy rozpoznać jako języka, albo 
moglibyśmy, a wtedy to coś musiałoby jakoś łączyć się z naszym językiem i 
z naszym schematem pojęciowym. 

 
G. WZGLĘDNOŚĆ POJĘCIOWA  –  H. PUTNAM 

 
W książce z roku 1981, Reason, Truth and History H. Putnam (1926-) 

wyraźnie sformułował stanowisko tzw. realizmu internalnego, kontrastując 
je z ‘perspektywą’ realizmu metafizycznego: 

 
Jedną z tych perspektyw jest perspektywa realizmu metafizycznego. Zgodnie 
z nią świat składa się z pewnej określonej totalności przedmiotów 
niezależnych od umysłu. Istnieje dokładnie jeden prawdziwy i kompletny 
opis ‘sposobu, w jaki świat istnieje’. Prawda polega na pewnego rodzaju 
relacji korespondencji pomiędzy słowami lub znakami myślowymi (thought-
signs) a rzeczami zewnętrznymi i zbiorami takich rzeczy. Tego rodzaju 
perspektywę będę nazywał perspektywą eksternalistyczną, ponieważ 
faworyzowanym przez nią  spojrzeniem jest spojrzenie z punktu widzenia 
Boga (God’s Eye point of view). 
Perspektywa, której będę bronił, nie ma jednoznacznej nazwy [...] Będę ją 
określał mianem perspektywy internalistycznej, ponieważ charakterystyczne 
jest dla niej twierdzenie, że pytanie, z jakich obiektów składa się świat, jest 
pytaniem, które ma sens tylko w ramach pewnej teorii lub w ramach 
pewnego opisu. Wielu ‘internalistycznych’ filozofów, choć nie wszyscy,  
utrzymuje dodatkowo, że istnieje więcej niż jedna  ‘prawdziwa’ teoria świata 
lub więcej niż jeden ‘prawdziwy’ opis świata. Z punktu widzenia 
‘internalisty’ ‘prawda’ jest pewnym rodzajem (wyidealizowanej) racjonalnej 
akceptowalności - pewnym rodzajem idealnej koherencji pomiędzy naszymi 
przekonaniami i pomiędzy naszymi doświadczeniami tak, jak te 
doświadczenia są reprezentowane w naszym systemie przekonań - a nie 
korespondencją ze ‘stanami rzeczy’ niezależnymi od umysłu lub ze ‘stanami 
rzeczy’ niezależnymi od jakiegokolwiek dyskursu. Nie istnieje żadne 
spojrzenie z punktu widzenia Boga, które moglibyśmy poznać czy użytecznie 
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sobie wyobrazić; istnieją wyłącznie różne punkty widzenia rzeczywistych 
osób odzwierciedlające różne interesy i cele, którym służą ich opisy i teorie.85 

 
W innym miejscu Putnam odwołuje się do metafory noża do ciasta w 

ten sposób, że rzeczy całkowicie niezależne od naszych wyborów 
konceptualnych są ciastem, natomiast nasz wkład pojęciowy równa się 
kształtowi noża, którym to ciasto kroimy: 

 
Tym, co metafora noża do ciasta stara się zachować, jest naiwna idea, że 
przynajmniej jedna Kategoria - starożytna kategoria Przedmiotu lub 
Substancji - posiada absolutną interpretację. Rozwiązanie alternatywne nie 
głosi, że wszystko jest wyłącznie językiem. Możemy i powinniśmy twierdzić, 
że pewne fakty oczekują na to, aby zostały odkryte, a nie wyłącznie na to, 
aby zostały przez nas ustanowione. To jednak należy powiedzieć dopiero 
wtedy, gdy już przyjęliśmy pewien sposób mówienia, pewien język, pewien 
‘schemat pojęciowy’. Mówienie o ‘faktach’ bez określenia języka, którego 
mamy używać, jest mówieniem o niczym; użycie słowa ‘fakt’ nie jest w 
większym stopniu zdeterminowane przez świat sam w sobie niż użycie słowa 
‘istnieć’ lub słowa ‘przedmiot’.86 

 
Do tego można dodać jeszcze jedno stwierdzenie: 
 

Według mnie to, jak wiele przedmiotów istnieje w świecie (a nawet to, czy 
pewne przedmioty [...] w ogóle istnieją jako indywidualne ‘partykularia’), 
zależy od wyboru  pewnego określonego schematu pojęciowego.87 

 
Jednocześnie Putnam zapewnia, że jego stanowisko nie pociąga za 

sobą takiej konsekwencji, iż my, ludzie kreujemy rzeczywistość lub że 
jesteśmy w stanie sprawić, że coś ma miejsce tylko przez to, że tak właśnie 
zdecydujemy. Inaczej mówiąc, uznaje on, że podlegamy ograniczeniom z 
zewnątrz co do tego, jak ‘urządzić’ świat. Z jednej więc strony umysł nie 
wytwarza świata, z drugiej jednak nie istnieje świat niezależny od umysłu.  
Stąd - paradoksalnie - Putnam stwierdza, że „The mind and the world jointly 
make up the mind and the world”.88 Mimo to utrzymuje odróżnienie 
pomiędzy realizmem wewnętrznym a realizmem metafizycznym.  

Weźmy pod uwagę następujący przykłady. Dla metafizycznego 
realisty w duchu Arystotelesowskim króliki, jako małe futrzane ssaki, są 
‘tam na zewnątrz’ i jest tak niezależnie od tego, jakie my, ludzie (lub inne 
istoty myślące) podejmiemy operacje kognitywne. Chociaż według 
internalnego realisty nie możemy wytworzyć takiego świata, jaki nam się 
podoba, to jednak to, czy nasze terminy odnoszą się do królików jako do 
substancji, czy raczej do królików jako ‘faz króliczych’, zależy od 
zasadniczych cech schematu pojęciowego, który wybierzemy. Jeżeli na 

                                                 
85 H. Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge: Cambridge University Press, s. 49-
50.  
86 H. Putnam, Representation and Reality, Cambridge, Mass.: MIT Press 1989, s. 114. 
87 H. Putnam, The Many Faces of Realism, LaSalle, Ill.: Open Court 1987, s. 32. 
88 Por. H. Putanm, Reason, Truth and History, s. XI. 
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przykład wybierzemy m e t a f i z y k ę  s u b s t a n c j i , to za pomocą terminu 
‘królik’ będziemy odnosili się do królików (jako substancji trwających w 
czasie), jeżeli natomiast zdecydujemy się na m e t a f i z y k ę  
e w e n t y s t y c z n ą , to za pomocą terminu ‘królik’ będziemy odnosili się 
do czegoś w rodzaju faz króliczych. Identyczność obiektów, do których się 
odnosimy, jak twierdzi Putnam, dana jest w wyniku zastosowania 
określonego schematu pojęciowego, a nie w wyniku relacji pomiędzy 
składnikami tego schematu a elementami poza tym schematem. Według 
Arystotelesa przedmioty w świecie posiadają stałe istoty, które 
odzwierciedlamy w naszych aktach poznawczych. Putnam twierdzi jednak, 
że to, co uznajemy za 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.89 

Często powtarzanym zarzutem wobec tego rodzaju relatywizmu 
pojęciowego 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. Argument ten przytacza sam Putnam 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. Na przykład 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 według Putnama zostać 
równie dobrze sformalizowany przy obu tych interpretacjach.90  

Oprócz już wymienionych niejako sztandarowym przykładem 
używanym przez Putnama jest kwestia dotycząca liczenia przedmiotów. W 
Representation and Reality przedstawia on sytuację, w której ktoś, kto jest 
w pokoju, gdzie są wyłącznie krzesło, biurko, lampa, notes i długopis i nic 
poza tym, zostaje zapytany, ile znajduje się w nim przedmiotów.91 Wydaje 
się, że naturalną odpowiedzią będzie: pięć. Putnam pyta jednak o sumy 
mereologiczne, a więc o byty, których warunki identyczności są 
wyznaczone przez to, z czego się te byty składają. Czy więc nie możemy 
potraktować jako przedmiotu czegoś, co jest złożone z mojego nosa oraz z 

                                                 
89 Por. H. Putnam, Aristotle After Wittgenstein, w: R.W. Sharples (red.), Modern Thinkers 
and Ancient Thinkers, London: UCL Press 1993, s. 132-133. 
90 H. Putnam, Renewing Philosophy, Cambridge, Mass.:  Harvard University Press 1992, s. 
115-177. 
91 H. Putnam, Representation and Reality, s. 110.  
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lampy? Postępując w ten sposób moglibyśmy konstruować o b i e k t y  
z ł o ż o n e  z  m e r e o l o g i c z n y c h  s u m  pierwotnie przez nas 
dostrzeżonych w pokoju rzeczy oraz z mereologicznych sum uzyskanych w 
ten sposób nowych przedmiotów. Przykład ten ma ilustrować tezę, iż 
istnieją alternatywne sposoby liczenia przedmiotów, oraz że pomiędzy nimi 
nie istnieje żadne czysto obiektywne kryterium wyboru. To, co uznamy za 
przedmiot, zależy od naszej decyzji: jeżeli decyzja ta nie będzie wyłącznie 
kwestią kaprysu lub gustu, to będzie zależała od tego, co uznamy za 
bardziej odpowiednie dla takich lub innych celów. 

Zarysowane w ten sposób stanowisko Putnma można określić nie 
tylko mianem pojęciowej względności, lecz także pasuje do niego etykieta 
ontologicznej (lub metafizycznej) względności. Jak każda mocna teza 
filozoficzna, ontologiczna względność w stylu Putnama wystawiona jest na 
zarzuty krytyczne, mimo że, jak mogłoby się wydawać, jest ona tak 
inteligentnie sformułowana, iż trudno się jej przeciwstawić. 

Po pierwsze, przeciwnik antyrealistycznej względności 
ontologicznej może powiedzieć, że chociaż żadna z przedstawianych przez 
Putnama alternatyw nie została dotąd uznana za po prostu prawdziwą, to z 
tego nie wynika, że w ogóle nie jest możliwe żadne rozstrzygnięcie tego 
rodzaju kwestii. Być może w przyszłości dadzą się sformułować argumenty 
na rzecz jednego z możliwych rozwiązań, a więc na rzecz albo ontologii 
substancjalistycznej, albo ontologii ewentystycznej. Nawet jednak teraz 
rozstrzygalności nie musimy wiązać z uniwersalną zgodą wszystkich 
specjalistów w danej dziedzinie, a mianowicie nie jest wykluczone, że 
mimo braku uniwersalnej zgody, jedna grupa badaczy lub myślicieli może 
mieć rację. Ostatecznie zaś patrząc, należy dopuścić również i to, że istnieją 
prawdy, których pewni ludzie nie są w stanie dojrzeć. W ten sposób da się 
pokazać, że Putnam nie ma racji twierdząc, iż nie istnieje żadna możliwość 
racjonalnego wykazania, które z opozycyjnych stanowisk jest poprawne co 
do tego, jaki jest świat. 

Po drugie, nawet gdy uznamy, że taka zgoda nigdy nie dojdzie do 
skutku, to mimo to można twierdzić, że istnieją w świecie pewne określone 
i decydujące fakty dotyczące tego, czy króliki są substancjami, czy też 
raczej zbiorami zdarzeń w stylu Whiteheada, zasadniczym bowiem 
z a ł o ż e n i e m  r e a l i z m u  j e s t  t o ,  ż e  p r a w d a  j e s t  r ó ż n a  j e j  
s t a t u s u  e p i s t e m i c z n e g o . Inaczej mówiąc, realista uznaje, że mogą 
istnieć prawdy, których nie możemy rozpoznać, prawdy przekraczające 
wszelkie świadectwa (evidence transcendent truths). Jeżeli tak jest, to 
realista pozostanie niewzruszony nawet przez najmocniejsze argumenty na 
rzecz ontologicznej względności, argumenty wspierające się na złożeniu, że 
istnieją pytania co do tego, czy p, czy nie-p, których nie możemy 
ostatecznie rozstrzygnąć. Realista powie, że świat jest albo p, albo nie-p, a 
rzecz dotyczy tylko tego, czy możemy to rozstrzygnąć. 

 Co to jednak znaczy, że mogą istnieć prawdy (fakty), które 
przekraczają możliwość ich rozstrzygnięcia? Może to znaczyć, że są one 
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całkowicie dla nas, ludzi niedostępne. Realizm uznaje taką możliwość i -  
jak widzieliśmy poprzednio - istnienie takich nierozstrzygalnych 
problemów, problemów irracjonalnych epistemologicznie, lecz nie 
metafizycznie Hartmann przedstawiał jako jeden z wielu argumentów na 
rzecz autonomii bytu realnego. Putnamowi nie chodzi jednak o możliwość 
istnienia prawd (faktów) radykalnie przekraczających nasze zdolności do 
pojmowania, lecz o takie sytuacje, gdy w miarę jasno jesteśmy w stanie 
sformułować wchodzące w grę alternatywne rozstrzygnięcia. To właśnie w 
takich wypadkach według Putnama jesteśmy wolni w wyborze różnych 
możliwości, a więc w wyborze tego, co uznamy za rzeczywiste 
‘umeblowanie’ świata. 

Po trzecie, jeżeli zatem weźmiemy pod uwagę wyłącznie te sytuacje, 
w których w miarę jasno jesteśmy w stanie sformułować wchodzące w grę 
alternatywne schematy konceptualne, to można powiedzieć, że wprawdzie 
każdy ‘obiektywny fakt’ jest tym, czym jest, częściowo dlatego, że 
dokonujemy takich a nie innych wyborów pojęciowych, lecz z tego nie 
wynika, że świat nie istnieje w pewien unikalny sposób, który jest 
niezależny od zastosowanych przez nas schematów konceptualnych. 
Rzeczywisty świat ma zatem taką konstrukcję, iż zdolny jest przyjąć 
wszystkie konceptualizacje, za pomocą których możemy z sukcesem działać 
i że jest taki, iż stanowi podstawę odróżniania pomiędzy prawdziwymi i 
fałszywymi sądami w obrębie określonego schematu pojęciowego. Nie 
wszystkie schematy, które dadzą się pomyśleć, będą pozwalały na działanie 
w świecie. Gdybyśmy na przykład próbowali konceptualnie skonstruować 
świat składający się, powiedzmy, z liczb rzeczywistych, papieru, gryzoni i 
flogistonu, to z pewnością taka rama pojęciowa nie pozwoliłaby nam na 
efektywne działanie w naszym otoczeniu. Należy więc stwierdzić, że 
św i a t  w s p i e r a  p e w n e  s c h e m a t y  k o n c e p t u a l n e ,  a  
p e w n y c h  n i e  w s p i e r a  oraz że świat wspiera również i to, że w 
ramach już określonego schematu możemy odróżniać pomiędzy 
prawdziwymi a fałszywymi sądami. W tym oto sensie relatywizm 
ontologiczny, który odwołuje się do argumentu wielości schematów 
konceptualnych, nie jest stanowiskiem trafnym. 

Po czwarte, można Putnamowi przyznać, że wprawdzie wszystko, co 
nazywamy faktem, musi zawierać istotny wkład pojęciowy oraz że istnieją 
alternatywne schematy, lecz z drugiej strony można stać na stanowisku, iż  
‘p e ł n y  f a k t ’, oprócz aspektów zależnych od określonego schematu, 
musi również zawierać aspekty od tego schematu niezależne. Zwolennik 
realizmu nie musi przy tym twierdzić, że w każdym poszczególnym 
wypadku jest w stanie wykazać, które aspekty świata w ramach określonego 
schematu są zależne od tego schematu, a które są niezależne. Mimo to 
realista może twierdzić, że aspekty niezależne od określonego schematu są 
absolutnymi aspektami świata. 

W późniejszych publikacjach Putnam wyraża się w ten sposób, 
jakby znacznie ograniczał tezę ontologicznego relatywizmu: 
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Pewne rzeczy stanowią wzorcowe przykłady przedmiotów, na przykład stoły 
i krzesła, lecz inne użycia terminu ‘przedmiot’ są - w mniejszym lub 
większym stopniu - opcjonalne. Stąd nie istnieją żadne fakty pozwalające 
rozstrzygnąć, czy liczby lub sumy mereologiczne są przedmiotami, czy nie.92  

  
 Natomiast N. Goodman (1906-1998) w żaden sposób nie mityguje 

swojego antyrealizmu, gdy pisze: 
 

To, co istnieje, składa się z tego, co wytwarzamy [...] wszystko jest 
artefaktem.93 

 
Stwierdza również: 
 

Nie wytwarzamy gwiazd w ten sposób, jak wytwarzamy cegły, nie każdy 
rodzaj wytwarzania jest kwestią ugniatania gliny. Wytwarzanie świata 
(worldmaking), które tu głównie wchodzi w rachubę, polega nie na 
wytwarzaniu za pomocą rąk, lecz za pomocą umysłów, albo raczej za 
pomocą języków i innych systemów symbolicznych. Gdy jednak mówię, że 
światy są wytwarzane, to rozumiem to literalnie, a to, co mam w ten sposób 
na myśli, powinno być jasne na podstawie tego, co dotychczas powiedziałem. 
Z pewnością jest tak, że wytwarzamy wersje, a poprawne (right) wersje są 
światami.94   

    
 Zarówno w wypadku Goodmana, jak i jego ucznia Putnama, ale  
również w odniesieniu do innych przedstawicieli antyrealizmu schematów 
pojęciowych bardzo dużo wydaje się zależeć od przykładów, które mają 
ilustrować ich stanowiska. Weźmy pod uwagę przykład Goodmana tzw. 
‘r o z p r o s z o n y c h  i n d y w i d u ó w ’, wzgl. partykulariów (scattered 
particulars).95 Normalnie, to znaczy wtedy, gdy nie jesteśmy nominalistami 
w kwestii istnienia własności, nie traktujemy słowa ‘niebieski’ jako terminu, 
który odnosi do pewnej partykularnej rzeczy, lecz do określonej własności 
bardzo wielu rzeczy. Goodman jednak projektuje takie użycie tego słowa, 
że nie odnosi ono do sumy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych rzeczy 
posiadających własność bycia niebieskim, lecz słowo to wskazuje na 
rozproszone indywiduum. ‘Niebieski’ odnosi nas do czegoś 
indywidualnego, lecz jest to indywiduum niejako ‘rozsypane’ w różnych 
czasach i w różnych miejscach. Antyrealistyczny wniosek z tego przykładu 
głosi, że nie istnieje żadna racjonalna podstawa pozwalająca zdecydować, 
która z ontologii jest poprawna: czy ta, w której ‘niebieski’ odnosi do 
poszczególnych własności indywidualnych przedmiotów, czy też ta, w 

                                                 
92 H. Putnam, Renewing Philosophy, s. 367.  
93 N. Goodman, Of Mind and Other Matters, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
s. 29. 
94  Tamże, s. 42; por. N. Goodman, Ways of Worldmaking, Indianapolis: Hackett 1978. 
95 Por. W.P. Alston, A Realist Conception of Truth, Ithaca/ London: Cornell University 
Press 1996, s. 164.  
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ramach której ‘niebieski’ odnosi do wszystkich rzeczy niebieskich łącznie 
jako do pewnego indywiduum.  

Jeżeli kolory potraktujemy jako przykład wielkości intensywnych - o 
których była mowa powyżej - to można twierdzić, że żadne uzmienianie 
możliwych schematów pojęciowych nawet nie ‘dotknie’ rdzenia ich natury. 
‘Niebieski’ nadal będzie odnosił do niebieskości lub do doświadczeń 
niebieskości, choć - oczywiście - do niebieskości lub do doświadczeń 
niebieskości moglibyśmy się odnosić za pomocą słowa ‘czerwony’. Ta  
‘nieczułość’ wielkości intensywnych (jakości idealnych w języku R. 
Ingardena) na różne schematy interpretacyjne dopuszcza Goodmanowską 
lub Putnamowską relatywizację tylko w sensie pochodnym, to znaczy o 
tyle, o ile wielkości intensywne wchodzą we wzajemne relacje i w ten 
sposób tworzą wielowymiarową przestrzeń ontologiczną (metafizyczną). 
Ktoś, kto broni stanowiska absolutystycznego, nie musi jednak twierdzić, że 
wszystko jest absolutne, to znaczy, że wszystko nie podlega relatywizacji za 
pomocą schematów pojęciowych. 

 Gdyby jednak zwolennik antyrealizmu chciał dalej relatywizować 
barwy jako wielkości intensywne (jakości idealne) twierdząc, że ‘niebieski’ 
w języku potocznym odnosi do przeżycia niebieskości, natomiast w języku 
fizyki odnosi do określonej długości fal promieniowania 
elektromagnetycznego, to trzeba odpowiedzieć, że tego rodzaju korelacja 
tych dwóch schematów konceptualnych, schematu potocznego i 
naukowego, nie jest wymienna, można bowiem znać określoną długość 
promieniowania elektromagnetycznego, lecz jednocześnie nie wiedzieć, na 
czym polega przeżycie odnoszące do koloru niebieskiego. My, ludzie, 
moglibyśmy być na przykład ‘niebieskimi zombi’, to znaczy moglibyśmy 
znać na podstawie badań naukowych długość fali skorelowaną z przeżyciem 
niebieskości, lecz nigdy jej nie doświadczać. Mówienie o ‘niebieskich 
zombi’ nie jest tylko fantazją filozoficznych eksperymentów myślowych, bo 
przecież łatwo jest zwrócić uwagę, że jesteśmy jakościowymi zombi na 
bardzo wielu różnych poziomach, chociażby w odniesieniu do tych 
wszystkich jakości, które są zdolne odbierać i przeżywać zwierzęta, a do 
których my nie mamy innego dostępu poza nienaocznym dostępem czysto 
teoretycznym.   

Wydaje się też, że w i e l k o ś c i  i n t e n s y w n e  s ą  
i n w a r i a n t n e  t r a n s c e n d e n t a l n i e : dla wszystkich skończonych 
podmiotów poznających, wyposażonych w jakiś rodzaj świadomości i 
naoczności, gdy ‘niebieski’ (lub dowolne inne słowo) odnosi do określonej 
wielkości intensywnej (jakości idealnej), to nie wielkość ta jest niepodatna 
na jakąkolwiek realtywizację. Nie da się pomyśleć, powiedzmy, marsjański 
niebieski, który byłby różny od ziemskiego niebieskiego: albo coś jest 
niebieskie, albo tego czegoś w ogóle nie ma. Niezmienność wielkości 
intensywnych, jako ich niepodatność na różne interpretacje via schematy 
konceptualne, wydaje się sięgać aż intelektu nieskończonego. Gdy 
intelektowi nieskończonemu przyznamy możliwości stwórcze, a więc gdy 
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potraktujemy go jako Boga, to będzie mógł On wprawdzie ‘podnieść’ z 
nicości niebieski do istnienia lub tego nie uczynić, lecz gdy już raz powoła 
do istnienia tego rodzaju wielkość intensywną, to nic nie będzie mógł w niej 
zmienić, nawet poddając ją jak najbardziej zaawansowanemu, jeśli można 
się tak wyrazić, oddziaływaniu wszechmocy. Nie może On sprawić, nie 
tylko za pomocą różnych dostępnych Mu schematów pojęciowych, lecz 
również za pomocą ‘całej wszechmocy’, aby niebieski przestał być tym, 
czym jest, a jeżeli chce widzieć niebieski, to musi - ‘musi’ w sensie 
konieczności metafizycznej - widzieć to samo, co my, ludzie widzimy, gdy 
spostrzegamy niebieskie rzeczy - bo cóż innego mógłby widzieć? 

Po piąte, można więc twierdzić, że względność, której dotyczy 
antyrealizm Putnama, nie dotyczy treści empirycznej, a jest to 
w z g l ę d n o ś ć  ś c i ś l e  o n t o l o g i c z n a  lub metafizyczna w tym 
znaczeniu, iż odnosi się ona  wyłącznie do interpretacji ontologicznej 
(metafizycznej). „Jesienią liście na drzewach są czerwone” - zdanie to 
wydaje się zakładać ontologię posługującą się schematem ‘substancja - 
własność’, a można by przecież równie dobrze zastosować ontologię 
‘rozproszonych indywiduów’ lub ontologię zdarzeń. Jednak jakąkolwiek 
interpretację ontologiczną nadalibyśmy temu zdaniu, to nic ona nie zmieni 
w jego zawartości empirycznej. Zgodnie z wyżej wprowadzonym 
odróżnieniem pomiędzy funkcją konstytuującą schematu konceptualnego a 
jego funkcją interpretującą, należy zatem stwierdzić, że możliwe 
interpretacje, dokonywane według alternatywnych schematów pojęciowych 
w obrębie tych przykładów, które podają Putnam czy Goodman, nie 
spełniają żadnej funkcji konstytuującej. Doświadczenie czerwieni,  
doświadczenie kształtu przestrzennego itd. nie są ukonstytuowane przez 
interpretujące schematy pojęciowe. Jak starałem się wskazać powyżej, 
również schemat naocznościowo-kategorialny Knata nie mógł pełnić tego 
rodzaju funkcji konstytuującej w odniesieniu do wielkości intensywnych, 
gdyż one musiały być zaakceptowane przez Kanta jako różne jakościowo 
wrażenia (Empfindung). Dopiero synteza tak rozumianych wrażeń i 
(ludzkiego) schematu nacznościowo-kategorialnego prowadzić miała 
według Kanta do powstania świata, a dokładniej do powstania świata 
zjawisk (Erscheinung).  

Wydaje się więc, że po tym, co już zostało powiedziane, argument 
na rzecz względności ontologicznej, powołujący się na przykład z liczeniem 
przedmiotów, nie jest przekonywający. To, czy uznamy, że w pokoju z 
przykładu Putnama jest pięć obiektów, czy też, że jest ich więcej, zależy od 
naszego wyboru, lecz tego typu dowolne konstrukcje ontologiczne i tak 
zachowują empiryczną treść doświadczenia bez zmian: we wszystkich 
możliwych interpretacjach ontologicznych co do ilości przedmiotów 
empiryczna treść pozostanie taka sama. 
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Po szóste, podejściu w stylu Putnama można również zarzucić b r a k  
o n t o l o g i c z n e j  p o w a g i  oraz brak konsekwencji.96 Nie próbuje się tu 
stwierdzić, co rzeczywiście istnieje, czy w pokoju rzeczywiście istnieje tyle 
przedmiotów, ile istnieje możliwych sum mereologicznych, lecz dopuszcza 
się raczej następującą konstatację: jeśli chcesz mówić za pomocą słownika 
sum mereologicznych, to proszę bardzo, jeśli nie, to też jest to w porządku. 
Dlaczego jednak tego rodzaju stanowisko nie jest konsekwentne i nie jest na 
tyle tolerancyjne, aby dopuścić na przykład następującą wypowiedź: jeśli 
chcesz mówić za pomocą słownika odnoszącego się do czarownic lub 
słownika przyjmującego Bergsonowską élan vital, to proszę bardzo, jeśli 
nie, to również nic nie szkodzi. Wydaje się jednak, że Putnamowska 
tolerancja ontologiczna nie poszłaby aż tak daleko i że - wbrew pozorom - 
jest ona wysoce selektywna. 

Po siódme, trzeba zwrócić uwagę na następującą różnicę: w sytuacji, 
w której chodzi o liczenie przedmiotów, mamy te same dane wyjściowe -
którymi są dostrzeżone przedmioty w pokoju - oraz mamy możliwość 
niejako dodania nowych przedmiotów poprzez zastosowanie innego 
określenia słowa ‘przedmiot’, wzgl. ‘obiekt’. Taka addycja ontologiczna nic 
jednak nie zmienia w zasadniczym obrazie świata, od którego zaczęliśmy 
wchodząc do ‘pokoju Putnama’. Jeżeli jednak w opozycji do ateisty teista 
twierdzi, że ‘umeblowanie’ ontologiczne (metafizyczne) świata zawiera, 
oprócz świata naturalnego, również rzeczywistość ponadnaturalną, a więc 
Boga jako stwórcę świata naturalnego, to tego rodzaju różnica pociąga za 
sobą poważny spór o to, co rzeczywiście istnieje i może mieć znaczenie dla 
naszego sposobu działania w świecie. Stąd też a n t y r e a l i s t y c z n a  
t o l e r a n c j a  o n t o l o g i c z n a  wydaje się mieć tu swoją granicę. Za dość 
nonsensowne trzeba byłoby uznać następujące powiedzenie: jeśli poza 
światem naturalnym chcesz przyjmować istnienie Boga, to możesz, jeśli nie 
chcesz, to również nic się nie stało. Chodzi tu o to, że w porównaniu z 
liczeniem przedmiotów w  ‘pokoju Putnama’, w tym wypadku dodajemy 
coś istotnego do sytuacji wyjściowej, jeżeli za taką sytuację uznamy 
istnienie świata naturalnego. 

 
H. EPISTEMICZNA KONEPCJA PRAWDY 

 
Mianem epistemicznej teorii prawdy określa się współcześnie 

stanowiska, które prawdę interpretują nie jako zgodność poszczególnych 
sądów lub całych teorii z dziedziną przedmiotową, do której się one 
odnoszą, lecz jako wewnętrzną cechę samych tych ‘struktur 
epistemicznych’, jakimi są sądy i złożone z sądów (zdań) teorie. W ten 
sposób epistemiczna koncepcja prawdy jest określeniem obejmującym 
swoim zakresem koherencjonistyczne i pragmatystyczne ujęcia prawdy i 
jako taka przeciwstawia się korespondencyjnej (klasycznej) koncepcji 
prawdy. Powstaje jednak pytanie, dlaczego tak rozumiana epistemiczna 
                                                 
96  Por. tamże, s.162-187. 
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koncepcja prawdy miałaby być argumentem na rzecz jakieś formy 
antyrealizmu oraz pytanie, czy może ona być argumentem samodzielnym na 
rzecz tego stanowiska, jak również, w jakiej relacji znajduje się powyżej 
omówiony antyrealizm Putnama do epistemicznej interpretacji prawdy? 

W ostatnich czasach W. P. Alston (1921-) przedstawił szeroko 
zakrojony wywód na rzecz, jak to nazywa, realistycznej koncepcji prawdy. 
Według jednej z formuł zaprezentowanych przez Alstona: 

     
Sąd (proposition) p jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy p97 

 
Na przykład sąd, że trawa jest zielona, jest prawdziwy wtedy i tylko 

wtedy, gdy trawa jest zielona. Powyższy schemat Alston określił mianem 
schematu T, lecz jednocześnie podkreślił, że ‘T’ odnosi tu to prawdy (truth), 
a nie do ‘Tarski’. W ten sposób zdystansował się do tzw. semantycznej 
koncepcji prawdy A. Tarskiego (1901-1983) i do jej kontynuacji we 
współczesnej filozofii. Alston twierdzi, że każde zdanie o postaci T jest 
pojęciowo, to znaczy analitycznie prawdziwe, a stąd też, że w a r u n k i e m  
k o n i e c z n y m  i  w y s t a r c z a j ą c y m  r e a l i s t y c z n e j  k o n c e p c j i  
p r a w d y  jest to, aby treść sądu była prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy 
stan rzeczy, do którego sąd ten się odnosi, zachodził. Tak rozumianą 
realistyczną koncepcję prawdy Alston nazywa koncepcją minimalistyczną, 
lecz ponownie nie w znaczeniu  wiązanym z podejściami motywowanymi 
semantyczną teorią prawdy Tarskiego, lecz w pewnej opozycji do 
korespondencyjnej teorii prawdy. Według Alstona korespondencyjna 
koncepcja prawdy jest oczywiście również koncepcją realistyczną, lecz 
dodatkowo musi zawierać jakąś interpretację, na czym polega 
odpowiedniość pomiędzy sądami (ich treściami) a stanami rzeczy. Ze 
względu na konieczność rozwinięcia teorii eksplikującej naturę 
korespondencji, k o r e s p o n d e n c y j n a  k o n c e p c j a  p r a w d y  nie jest 
już koncepcją minimalistyczną. 

 Gdy przyjmiemy te odróżnienia, to trzeba powiedzieć, że właściwą 
opozycją do realistycznych koncepcji prawdy - które różnie mogą 
interpretować samą relację korespondencji - będą właśnie koncepcje 
antyrealistyczne. Według antyrealistycznych teorii prawdy po prawej 
stronie schematu T Alstona nie będzie występowało odwołanie się do stanu 
rzeczy, do którego ma się odnosić określony sąd, lecz po prawej stronie tego 
schematu należy umieścić inne ‘elementy’. Według antyrealizmu 
aletycznego prawda nośnika prawdy, którym jest sąd (jego treść), nie polega 
na relacji tego nośnika do ‘transcendentnego’ wobec niego stanu rzeczy, 
lecz na tym, że samemu temu nośnikowi przysługują pewne ‘cnoty’ 
epistemiczne w ramach naszego doświadczenia i dyskursu.  P r a w d a  j e s t  
k w e s t i ą  t e g o ,  c z y  i  d o  j a k i e g o  s t o p n i a  s ą d  j e s t  
u z a s a d n i o n y ,  z a g w a r a n t o w a n y ,  r a c j o n a l n y  itp. Realistyczna 

                                                 
97 Tamże, s. 27. 
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koncepcja znajduje się w opozycji do koncepcji antyrealistycznych już 
przez to tylko, że przy określaniu, czym jest prawda, całkowicie abstrahuje 
od jakichkolwiek zabiegów epistemicznych, których dokonujemy, a tym 
bardziej nie stawia znaku równości pomiędzy prawdą a - nawet idealnym - 
przeprowadzeniem jakichkolwiek procedur epistemicznych. 
Antyrealistyczne interpretacje prawdy są antyrealistyczne przez to, że samą 
prawdę, a więc jej istotę zrównują z idealnie przeprowadzonym 
uzasadnianiem, z weryfikacją, z wykazaniem spójności z już przyjętymi 
sądami itd. Inaczej to formułując, epistemiczna koncepcja prawdy 
utożsamia prawdę z naszymi, ludzkimi, a więc antropologicznie 
subiektywnymi, choć nie subiektywnymi indywidualnie lub grupowo, 
zabiegami epistemicznymi. Można więc powiedzieć, że zabiegi te tworzą 
nigdy nie dającą się rozerwać ‘zasłonę’, która oddziela nas od prawdy na 
temat świata.         

Jak należy rozumieć powyższe stwierdzenie, że „Zabiegi 
epistemiczne tworzą nigdy nie dającą się rozerwać ‘zasłonę’, która oddziela 
nas od prawdy na temat świata”. Czy za tym stwierdzeniem nie kryje się 
jakaś niedorzeczna sugestia, iż moglibyśmy obejść się bez jakichkolwiek 
procedur epistemicznych? Aby to wyjaśnić, trzeba najpierw przedstawić 
przykłady epistemicznej koncepcji prawdy. ‘Praźródłem’ epistemicznych 
koncepcji prawdy mają być XIX-wieczne systemy idealistyczne, a 
szczególnie absolutny idealizm G.W.F. Hegla (1770-1831), w ramach 
którego pojawia się idea, że poszczególne treści epistemiczne mogą być 
uznane za prawdziwe tylko do pewnego stopnia, gdyż prawdziwa po prostu 
może być wyłącznie ‘pełna prawda’, która musi polegać na jakimś rodzaju 
wiedzy absolutnej dotyczącej całości świata i jego dziejów. F.H. Bradley 
(1846-1924), nawiązujący do idealizmu Hegla, twierdził, że prawda jest 
„idealnym wyrazem Uniwersum, który jest jednocześnie spójny i 
wyczerpujący”.98 B. Blanshard (1892-1987) uznawał, że określony sąd jest 
wtedy prawdziwy, gdy jest spójny z wszechobejmującą i w pełni 
wyartykułowaną całością.99 Ze strony pragmatystycznej C.S. Peirce (1839-
1914) twierdził, że prawda jest „opinią, która musi ostatecznie zostać 
uznana przez wszystkich badaczy”.100 Według W. Jamesa (1842-1910) 
„prawdziwe idee to te, które możemy przyjąć, ocenić, potwierdzić i 
zweryfikować”101, natomiast według J. Deweya (1859-1952) prawdziwe 
idee to takie, które spełniają funkcję instrumentalną w stosunku do 
„aktywnej reorganizacji określonego otoczenia, które pozwalają na 
usunięcie pewnej trudności lub kłopotu”.102 

                                                 
98 F.H. Bradley, Essays on Truth and Reality, Oxford: Clarendon Press 1914, s. 223.  
99 B. Blanshard, The Nature of Thought, George Allen & Unwin 1939; 2, s. 264. 
100 C. S. Peirce, How to Make Our Ideas Clear, w: Collected Papers, red. Ch. Hartshorne/P. 
Weiss, t. 5, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1934, s. 268. 
101 W. James, Pragmatism, Cambridge, Mass. : Harvard University Press 1975, s. 97. 
102 J. Dewey, Reconstruction in Philosophy,  New York: Henry Holt 1920, s.  156.   
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Do tego rodzaju ducha epistemicznego rozumienia prawdy, zarówno 
w jego czysto koherencjonistycznej wersji, jak i w wersji akcentującej 
elementy działaniowe,  nawiązuje Putnam, który w stosunku do tego, co 
nazywa realizmem metafizycznym, stawia zarzut, że 
 

prawda miałaby tu być czymś radykalnie nie-epistemicznym [...] a stąd też, że 
teoria, która byłaby ‘idealna’ z punktu widzenia jej użyteczności operacyjnej, 
wewnętrznego piękna i elegancji, z punktu widzenia jej ‘siły 
przekonywającej’, prostoty  etc. mogłaby być fałszywa.103 

 
 Putnam jednak nie identyfikuje prawdy z racjonalną 

akceptowalnością po prostu, lecz mówi, że prawda jest 
 

idealizacją racjonalnej akceptowalności. Mówimy w ten sposób, jakby 
istniało coś takiego, jak epistemicznie idealne warunki i pewne stwierdzenie 
nazywany wtedy ‘prawdziwym’, gdy jest uzasadnione w takich właśnie 
warunkach.104  

 
Putnam stwierdza więc, że: 
 
Z punktu widzenia ‘internalisty’ ‘prawda’ jest pewnym rodzajem 
(wyidealizowanej) racjonalnej akceptowalności - pewnym rodzajem idealnej 
koherencji pomiędzy naszymi przekonaniami i pomiędzy naszymi 
doświadczeniami tak, jak te doświadczenia są reprezentowane w naszym 
systemie przekonań - a nie korespondencją ze ‘stanami rzeczy’ niezależnymi 
od umysłu lub ze ‘stanami rzeczy’ niezależnymi od jakiegokolwiek 
dyskursu.105 

 
Powyższe stwierdzenia pozwalają uchwycić sens argumentu na rzecz 

antyrealizmu, który odwołuje się do epistemicznej koncepcji prawdy.  
Prawda nie jest niczym więcej niż naszymi ludzkimi procedurami 
epistemicznymi, a więc idealnie przeprowadzonymi zabiegami zbierania 
danych doświadczeniowych, jak również idealnie przeprowadzanymi 
procedurami dyskursywnymi. W powyżej przytoczonej realistycznej 
definicji prawdy Alstona nie ma jednak żadnej wzmianki na temat 
jakichkolwiek procedur epistemicznych. Głosi ona tylko tyle, że „Sąd 
(proposition) p jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy p”. Prawda jest 
zatem wyłącznie własnością sadów, która powstaje dlatego, że odnoszą się 
one do zachodzących stanów rzeczy. Tyle i nic więcej. 

 Po pierwsze, biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy, zwolennik 
realistycznej interpretacji prawdy zwróci uwagę, że mogą istnieć stany 
rzeczy, a zatem i p r a w d y ,  k t ó r e  s ą  d l a  n a s ,  p o d m i o t ó w  
l u d z k i c h  c a ł k o w i c i e  n i e d o s t ę p n e  i jest to oczywisty powód, 
dlaczego nie wolno utożsamiać prawdy z nawet idealnie przeprowadzonymi 

                                                 
103 H. Putnam, Meaning and Moral Sciences, s. 125. 
104 H. Putnam, Reason, Truth and History, s. 55 
105 Tamże, s. 49-50. 
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procedurami epistemicznymi. Epistemiczna koncepcja prawdy traktuje 
procedury epistemiczne jako ‘zasłonę’ dla świata w tym sensie, że czyni 
prawdę zależną od ludzkich działań poznawczych, że antropologizuje i 
subiektywizuje prawdę odnosząc ją wyłącznie do tego, co my, ludzie 
jesteśmy w stanie idealnie wykonać. Nie znaczy to, że możemy mieć dostęp 
do prawdy inaczej niż poprzez spełnienie jakichś - najlepiej byłoby 
idealnych - zabiegów poznawczych, lecz znaczy to, że treściowa 
(intensjonalna) identyfikacja istoty prawdy z ludzkimi procedurami 
epistemicznymi  musi prowadzić do tezy, że jest to ‘prawda’ w sensie 
‘prawdy dla nas’. 

 Broniąc się, zwolennik epistemicznej koncepcji prawdy mógłby 
przedstawić następującą analogię. Tak jak woda, jako substancja dana w 
doświadczeniu potocznym, w wyniku badań naukowych okazała się mieć 
ukrytą naturę, to znaczy woda jako płynna, bezbarwna substancja, nadająca 
się do picia, znajdująca się w rzekach, jeziorach itd., jest naprawdę H2O, tak 
też własność sadów, która wynika z ich relacji do zachodzących stanów 
rzeczy, również posiada ukrytą naturę, a tą naturą są właśnie idealnie 
przeprowadzone procedury epistemiczne. Czy jednak analogia ta jest trafna, 
c z y  p r a w d a  m a  i n n ą  n a t u r ę  p o w i e r z c h n i o w ą ,  a  i n n ą  
n a t u r ę  g ł ę b o k ą ?  Wydaje się, że gdy przyjrzymy się definicji prawdy 
głoszącej, że „Sąd (proposition) p jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy 
p”, to widać, że nie wchodzi tu w grę żadna sugestia, iż może istnieć jakaś 
głęboka i zakryta przed naszym potocznym rozumieniem natura prawdy, 
oraz że myślenie teoretyczne, którego odmianę stanowi filozofia, byłoby w 
stanie dokonać ‘odsłonięcia’ tej ukrytej natury - tak jak chemia i fizyka 
pokazały nam, na czym polega ukryta natura wody. 

Po drugie, oprócz powyższego argumentu intensjonalnego 
zwolennik epistemicznej koncepcji prawdy i aletycznego antyrealizmu 
może się powołać na a r g u m e n t  e k s t e n s j o n a l n e j  i d e n t y f i k a c j i  
prawdy i procedur epistemicznych. Wtedy jednak należy zadać pytanie:  dla 
jakich procedur, przeprowadzonych przez jakie istoty poznające prawda 
byłaby ekstensjonalnie identyczna z idealną racjonalną akceptacją? Czy 
włącznie dla nas, ludzi, czy też dla innych istot poznających o znacznie 
zwiększonych zdolnościach do odbierania danych i do myślenia? Czy 
jednak nawet w odniesieniu do tego rodzaju istot nie można byłoby 
pomyśleć prawd, które radykalnie przekraczają ich najbardziej nawet 
idealnie przeprowadzone procedury epistemiczne? Nawet dla tego rodzaju 
super-podmiotów epistemicznych prawda nie równałaby się idealnie 
przeprowadzonym procedurom epistemicznym, również i dla nich zatem - 
wbrew wyżej przytoczonej sugestii Putnama - nawet idealna teoria mogłaby 
być fałszywa. 

Po trzecie, poza kwestiami intensjonalnej i ekstensjonalnej 
identyfikacji prawdy z (ludzkimi) procedurami epistemicznymi przeciwko 
epistemicznej koncepcji prawdy można jeszcze wysunąć a r g u m e n t   
k o l i s t o ś c i. Składnikiem pojęcia uzasadniania, a w tym pojęcia idealnego 
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uzasadniania jest to, że ktoś jest uprawomocniony w uznawaniu pewnego 
sądu p tylko wtedy, gdy jego sytuacja epistemiczna jest tego rodzaju, iż 
sprawia ona, że jest prawdopodobne, iż jego sąd jest prawdziwy. Jest 
wprawdzie tak, że ktoś może dysponować uzasadnieniem dla jakiegoś sądu 
(przekonania), lecz mimo to sąd ten może być fałszywy. Z drugiej jednak 
strony, pojęcie uzasadniania wydaje się tracić swój sens, jeżeli jego celem 
nie jest prawda, a skoro tak, to prawda i nawet idealne uzasadnienie nie są 
tym samym. 

Aby uznać, iż pewna procedura uzasadniania jest procedurą idealnie 
przeprowadzoną, trzeba założyć prawdę wielu innych sądów. Racje 
uzasadniające dla czyichś przekonań muszą składać się z jakichś faktów. Co 
to jednak znaczy, że podmiot posiada te fakty jako coś, co może uzasadniać 
jego sądy? Wydaje się, że znaczy to, iż  podmiot dysponuje wiedzą na temat 
tych faktów, ale z kolei pojęcie wiedzy pociąga za sobą pojęcie prawdy. 
Aby tego uniknąć, trzeba byłoby nie używać pojęcia wiedzy w odniesieniu 
do faktów, które podmiot musi posiadać, aby mógł uzasadniać swoje sądy 
(przekonania). Wtedy jednak trzeba byłoby powiedzieć, że niepotrzebna jest 
wiedza i że wystarczą same prawdziwe przekonania: gdyby bowiem 
przekonania na temat faktów nie były prawdziwe, to podmiot nie mógłby 
twierdzić, że dysponuje rzetelnymi racjami na rzecz swojego sądu 
(przekonania). Ale i w wypadku takiego rozwiązania pojęcie prawdy jest 
założone. 

Pod naporem tej argumentacji zwolennik epistemicznej koncepcji 
prawdy może w ostateczności powiedzieć, że wystarczą mu uzasadnione 
przekonania i że w ten sposób nie musi się w ogóle odwoływać pojęcia 
prawdy. W tym miejscu jednak znowu czyha zasadzka. Nie może tu 
wchodzić w rachubę uzasadnianie sądów (przekonań) za pomocą zwykłych 
standardów, gdyż zgodnie z tego rodzaju standardami jakiś określony sąd 
może być uznany za uzasadniony w jednych okolicznościach, natomiast w 
innych może nie zasługiwać na miano uzasadnionego Jeżeli więc chcemy 
zinterpretować racje na rzecz posiadania faktów, które maja uzasadniać 
dany sąd, jako składające się uzasadnionych przekonań, to będą to musiały 
być racje uzasadnione w i d e a l n y c h  w a r u n k a c h  
e p i s t e m i c z n y c h . Wtedy jednak będziemy definiowali idealną 
uzasadnialność za pomocą idealnych warunków uzasadniania, lecz takie 
warunki musimy określić za pomocą tego, jakie przekonania będą idealnie 
uzasadnione w tego rodzaju warunkach. 

  Teraz można przejść do zasadniczej kwestii, a mianowicie do 
pytania, w jakiej relacji pozostają do siebie antyrealizm uzasadniany za 
pomocą argumentu konceptualnej względności z jednej strony oraz 
epistemiczna koncepcja prawdy z drugiej. Jak było widać z powyżej 
przytoczonych fragmentów, Putnam twierdzi, że r e l a t y w i z m  
k o n c e p t u a l n y  p o c i ą g a  z a  s o b ą  e p i s t e m i c z n ą  k o n c e p c j ę  
p r a w d y . Skoro to, co uznajemy za fakty, jest zależne od schematów 
pojęciowych i skoro istnieje konieczne powiązanie pomiędzy pojęciem 
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prawdy a pojęciem faktu, to ma z tego wynikać, że prawda i fałsz nie są 
niezależne od naszego wyboru takiego lub innego schematu pojęciowego. 
Czy tego rodzaju zależność zachodzi w odwrotnym kierunku, to znaczy, czy 
z przyjęcia epistemicznej koncepcji prawdy wynika jakaś forma 
antyrealizmu? Na to pytanie została już udzielona odpowiedź: z 
epistemicznej koncepcji prawdy wynika antyrealizm, lecz nie antyrealizm w 
stylu Putnama, to znaczy antyrealizm jako relatywizm ontologiczny. Raczej 
jest tak, że antyrealizm pociągany przez samą tylko epistemiczną koncepcję 
prawdy jest czymś w rodzaju subiektywizmu prawdy, to znaczy polega na 
uznaniu, że prawda lub fałsz zależą wyłącznie od naszych ludzkich procedur 
epistemicznych. Istotny problem stanowi zatem pierwsza kwestia, a więc, 
czy z relatywizmu schematów pojęciowych wynika epistemiczna koncepcja 
prawdy? Tak jak musimy powiedzieć, że na przykład fakt, iż tulipany są 
pokryte śniegiem, jest zależny od użytego schematu pojęciowego, tak też 
musielibyśmy powiedzieć, że od zastosowanego schematu zależne jest to, że 
jest prawdą, iż tulipany są pokryte śniegiem. Czy jednak rzeczywiście jest 
tak, że prawda jest zależna od schematu pojęciowego? 

Jeżeli nawet zgodzimy się z antyrealistą, że fakty są częściowo 
zależne od zastosowanego schematu, to jednak wcale nie musimy się 
zgodzić na to, że prawda jest w ten sposób zależna. Należy bowiem sądzić, 
że w obrębie określonego schematu pojęciowego to, czy dany sąd jest 
prawdziwy, zależy wyłącznie od tego, czy określony fakt ma miejsce. 
Faktów nie wytwarzamy dowolnie, a zatem, jeżeli nawet potrzebny jest nasz 
wkład pojęciowy, to gdy już on został ustalony, wtedy prawda sądu zależy 
wyłącznie od tego, czy to, co ten sąd stwierdza, zachodzi. Używając 
wprowadzonej powyżej dystynkcji, s c h e m a t y  p o j ę c i o w e  n i e  
k o n s t y t u u j ą  f a k t ó w ,  l e c z  t y l k o  i n t e r p r e t u j ą  d a n e , które 
już są w dużym stopniu ‘gotowe’, a więc to, czy sąd „Tulipany są pokryte 
śniegiem”, jest prawdziwy, zależy wyłącznie od tego, czy tulipany są 
pokryte śniegiem - oczywiście wraz z dodatkiem, że jest to prawdą w 
ramach takiego schematu, w którym tulipany zostaną zinterpretowane jako 
przedmioty trwające w czasie i że jako takie mogą nabierać różnych 
własności, w tym także własności: ‘bycie pokrytym śniegiem’. Nie jest więc 
tak, że sądy zmieniają swoje wartości prawdziwościowe wtedy, gdy 
zaczynają funkcjonować w odmiennych schematach. Wystarczyłoby 
dołączyć do sądów odpowiedni wskaźnik, na przykład w ten sposób, że sąd 
„Tulipany są pokryte śniegiem” jest prawdziwy w ramach schematu 
pojęciowego P1. Gdy więc przechodzimy od jednego schematu do innego, 
to tym, co się zmienia, nie jest prawda, lecz znaczenie użytych pojęć, a więc 
są to już inne pojęcia, posiadają one inne znaczenie (treść). Jeżeli jakiś sąd 
jest prawdziwy - prawdziwy w określonym, posiadającym odpowiedni 
indeks schemacie - to jest on zawsze i wszędzie prawdziwy: p r a w d a  
j e s t  z a t e m  n i e z m i e n n a . 

Trudność wydaje się tu polegać na tym, że antyrealiście chodzi o 
całkowitą niezależność i faktów i prawdy od jakichkolwiek aktywności 
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konceptualno-kognitywnych. Jednak nieepistemiczna, a więc realistyczna 
koncepcja  prawdy nie wymaga takiej całkowitej niezależności: można 
przyznać, że istnieje pewna zależność tego, co uznajemy za fakty, od naszej 
aktywności konceptualnej, lecz gdy już używamy określonego schematu 
pojęciowego, to prawda jest niezależna od nas. W ramach określonego 
schematu prawda jest wyznaczona przez podstawową strukturę świata, która 
nie pochodzi od  podmiotu i od schematów pojęciowych, które stoją do jego 
dyspozycji. Prawda sądu „Tulipany są pokryte śniegiem” zależy więc 
wyłącznie od tego, czy ramach określonego schematu pojęciowego tulipany 
są rzeczywiście pokryte śniegiem. 

 Wydaje się niekiedy, że antyreliście może jednak chodzić jeszcze o 
coś więcej, a mianowicie o to, że p r a w d a  n a s z y c h  s ą d ó w  n i e  j e s t  
o s t a t e c z n ą  p r a w d ą  n a  t e m a t  św i a t a , ponieważ wydawane przez 
nas sądy - przynajmniej częściowo -  są wyznaczone przez użyte w nich 
pojęcia, przez akceptowaną ontologię itp. Antyrealiście nie chodziłoby więc 
o niemożliwość prawd częściowych, lecz o niemożliwość stwierdzenia 
ostatecznej prawdy na temat źródła pobudzeń, które otrzymujemy. Gdyby to 
było celem, do którego mierzy antyrealista, to trzeba odpowiedzieć, że w 
ten sposób powtarza fragmenty błędnego, jak sądzę, rozumowania Kanta: z 
tego, iż nasz umysł posiada pewną określoną strukturę i zgodnie z nią 
formuje otrzymywane pobudzenia, nie wynika, iż nie jest on w stanie 
przeprowadzić rozumowań wykazujących, na czym polega ostateczna 
natura rzeczywistości. Ani z idealizmu, ani też z częściowej zależności 
faktów od naszych mentalnych strukturalizacji nie wynika niemożliwość 
rozstrzygnięcia ostatecznych kwestii metafizycznych (ontologicznych), a 
więc m.in. tego, czy istnieje Bóg i jaką ma naturę, czy istnieje niematerialna 
i nieśmiertelna dusza, czy istnieje wolność.106      

 
 
 
 

                                                 
106 Nie biorę tu pod uwagę tzw. teoriomodelowego argumentu Putnama ma rzecz 
antyrealizmu, gdyż sprowadza się on do już przedyskutowanej sugestii, że idealna teoria na 
temat świata nie mogłaby być fałszywa. Putnam stwierdza to w następujący sposób:  „The 
supposition that even an ‘ideal’ theory (from pragmatic point of view) might really be false 
appears to collapse into unintelligibility” (H. Putnam, Meaning and Moral Sciences, s. 
126). Przeciwnikowi tego argumentu wystarcza stwierdzenie, że nie ma logicznej 
sprzeczności w przypuszczeniu, że nawet idealna teoria może być fałszywa, a zatem nie 
może to być argument na rzecz zastąpienia korespondencyjnej koncepcji prawdy koncepcją 
epistemiczną; por. też J. Woleński, Epistemologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN 2005, s. 478-481. Ci, którzy znają cytowaną powyżej książkę A Realist Conception of 
Truth zauważą, że przedstawiona przeze mnie polemika z antyrealizmem Putnama, jak 
również polemika z epistemicznymi koncepcjami prawdy zawdzięczają wiele precyzyjnym 
analizom sformułowanym przez W.P. Alstona. Ze swojej  strony dodałem do tego 
odróżnienie pomiędzy funkcją konstytuującą schematu pojęciowego a jego funkcją 
interpretującą, pomiędzy schematem naoczościowo-kategorialnym (w duchu Kanta) oraz 
schematami  pojęciowymi, a także różne uwagi na temat poznania, którym może 
dysponować intelekt nieskończony. 
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I. ANTYREALIZM SEMANTYCZNY – M. DUMMETT 
 
Na początku powyższych analiz dotyczących antyrealizmu została 

przywołana opinia M. Dummetta (1925-), który twierdził, że zastana w 
dziejach filozofii dyskusja na temat realizmu i rozwiązań jemu przeciwnych 
stanie się bardziej owocna, gdy przeformułuje się ją na problem dwóch 
przeciwstawnych sobie teorii znaczenia (meaning). Wpływ publikacji 
Dummetta na dzisiejsze rozumienie opozycji realizm - antyrealizm jest 
znaczny, dlatego trzeba uwzględnić jego poglądy na ten temat. Od razu 
jednak należy podkreślić, że zaproponowana przez Dummetta interpretacja 
antyrealizmu jest tak specyficzna, iż powstaje podejrzenie, że nie tylko jest 
ona istotnie odmienna od wzorców idealizmu, za które mogą uchodzić 
poglądy Kanta czy neokantystów, lecz także iż istotnie odbiega od - jak się 
wydaje - również wzorcowego antyrealizmu Putnama. 
 Problem realizmu i idealizmu Dummett widzi jako zagadnienie 
wyrażające się w poszczególnych dziedzinach dyskursu filozoficznego, a 
więc problem ten dotyczy statusu zdań na temat obiektów fizycznych, zdań 
na temat obiektów matematycznych, obiektów nie dających się obserwować 
lub zdań na temat przeszłości i przyszłości itp. Dummett twierdzi, że we 
wszystkich tego rodzaju dziedzinach dyskusja dotyczy ostatecznie pytania, 
jakiego rodzaju znaczenie (sens) przypisujemy funkcjonującym w nich 
zdaniom.107 Według Dummetta r e a l i s t a  jest kimś, kto twierdzi, że zdania 
w każdej z tych dziedzin otrzymują swoje znacznie ze względu na istnienie 
określonych stanów rzeczy, do których się odnoszą, przy czym istnienie 
tych stanów rzeczy może przekraczać nasze zdolności do ich rozpoznania 
czy ujęcia. Taką teorię znaczenia Dummett nazywa teoria warunko-
prawdziwościową (truth-conditional theory of meaning). Według tego 
podejścia rozumieć zdanie asertoryczne, to móc uchwycić warunki 
prawdziwości dla tego zdania, to wiedzieć, jaki świat musi być, aby zdanie 
to było prawdziwe. A n t y r e a l i s t a  byłby natomiast kimś, kto odrzuca 
możliwość poznawczego dostępu do tego rodzaju transcendentnych stanów 
rzeczy i twierdzi, że zdania należące do każdej z tych dziedzin rozumiemy 
wyłącznie na podstawie naszych doświadczeń i że to właśnie doświadczenia 
stanowią racje składające się na znaczenie tych zdań. Na przykład 
fenomenalista odrzuca istnienie nie dających się obserwować obiektów 
materialnych przyjmowanych przez realistę i interpretuje je za pomocą 
terminów odnoszących się do doświadczeń zmysłowych. 

Wydawać by się więc mogło, że chodzi tu o kwestię redukcjonizmu, 
która nie ma wiele wspólnego z realizmem i idealizmem, lecz Dummett 
uznaje, iż problem redukcji jest tu tylko dodatkiem do głębokiego wglądu, 
który leży u podstaw różnych form antyrealizmu, a wgląd ten miałby  
zasadzać się na tym, że znaczenie zdań należących do określonej dziedziny 
jest dane za pomocą bazy ewidencjalnej, która stanowi podstawę dla 
                                                 
107 M. Dummett, Realism (1963), w: tenże, Truth and Other Enigmas: Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press 1978, s. 155. 
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uznania tych zdań.108 Antyrealista odrzuca więc dostęp do transcendentnych 
stanów rzeczy, który przyjmuje realista i nalega, że treść  zdań w określonej 
dziedzinie wyczerpuje się w ich bazie ewidencjalnej. Wtedy jednak jednymi 
rzeczami, które powodują prawdziwość zdań, są dające się rozpoznać  
sytuacje gwarantujące stwierdzenie jakiegoś zdania. Tak więc dla 
antyrealisty w rozumieniu Dummetta p r a w d a  m a  c h a r a k t e r  
e p i s t e m i c z n y , jest ona uzasadnioną akceptowalnością określonych 
zdań. 

Jednocześnie Dummett twierdzi, iż tego typu potraktowanie prawdy 
w terminach epistemicznych prowadzi do poglądu, że w odniesieniu do 
zdań nierozstrzygalnych zasada dwuwartościwości (principle of bivalence) 
nie da się utrzymać. Zdanie może mieć określoną wartość prawdziwościową 
tylko wtedy, gdy istnieje coś, co sprawia, że zdanie to jest prawdziwe lub 
fałszywe, a jedyną rzeczą, która według antyrealisty może pełnić tę rolę, są 
dające się ująć dane stanowiące gwarancję uznania określonego zdania.109 
Gdy nie istnieją takie dane, to nie spełniony jest też warunek, aby określone 
zdanie miało zdeterminowaną wartość prawdziwościową. W oczywisty 
sposób tego rodzaju danych brakuje w odniesieniu do zdań nie dających się 
rozstrzygnąć, do zdań przekraczających możliwość ich werfikacji lub 
falsyfikacji. Na tej podstawie antyrealista twierdzi, że zasada 
dwuwartościowości upada w  odniesieniu do zdań nierozstrzygalnych. 

Trafną wydaje mi się opinia, że taka interpretacja realizmu i 
stanowisk jemu przeciwnych istotnie przekształca pierwotny zamiar 
Dummetta.110 Polegał on bowiem na próbie identyfikacji zasadniczego 
kośćca zastanej w dziejach filozofii dyskusji na temat realizmu i idealizmu, 
a w efekcie otrzymaliśmy interpretację swobodnie unoszącą się nad tymi 
historycznymi debatami. Dla Dummetta zarówno realista jak i antyrealista 
stali się postaciami, które można dowolnie charakteryzować. Co więcej, to, 
co zaczęło się od kwestii metafizycznych, dotyczących możliwych 
sposobów redukcji, stało się w rzeczywistości opozycją w obrębie filozofii 
języka. Problem istnienia lub niesitnienia rzeczywistości niezależnej od 
naszych umysłów został przekształcony w problem właściwej interpretacji 
zdań asertorycznych. W ten sposób porzucone zostały dyskusje historyczne, 
a zamiast tego z o s t a l i śm y  u w i k ł a n i  w dyskusje na temat 

                                                 
108 M. Dummett, Realism and Anti-realism, w: tenże, The Seas of Language, Oxford: 
Oxford University Press 1993, s.  470-471.  
109  M. Dummett, Truth, w: tenże, Truth and Other Enigmas, s. 14-17. Semantyczna zasada 
dwuwartościowości głosi, że dla każdego zdania Z Z jest prawdziwe lub Z jest fałszywe. 
Dummett sugeruje niekiedy, że jego antyrealistyczna semantyka nie tylko pociąga za sobą 
odrzucenie semantycznej zasady dwuwartościowości (principle of bivalence), lecz także 
logicznej (nie-semantycznej) zasady wyłączonego środka (principle of excluded middle): Z 
lub nie-Z; por. D. Dummett, What is Theory of meaning? (II) (1976), w: tenże, The Seas of 
Language, 69-70.                         
110 M.J. Loux, Realism and Anti-realism: Dummett’s Challenge, w: M.J. Loux/ D.W. 
Zimmerman, The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford: Oxford University Press 
2003, s. 637.   
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antyrealistycznej teorii znaczenia (sensu), przy czym główny swój wysiłek 
Dummett poświęcił wykazaniu, że  realistyczna teoria znaczenia nie da się 
utrzymać.  
    W końcowych fragmencie swojej monografii na temat antyrealizmu 
semantycznego Dummetta T. Szubka pisze: 
 

Sednem antyrealizmu semantycznego, który jest konsekwencją 
justyfikacyjnej teorii znaczenia, są zazwyczaj dwie tezy. W myśl pierwszej 
tezy znaczenie zdań należy charakteryzować w kategoriach ich uzasadniania  
lub świadectwa przemawiającego na rzecz ich prawdziwości, czyli w 
kategoriach uprawomocnionej stwierdzalności. Wobec tego znać znaczenie 
zdania to wiedzieć, w jakich warunkach zasadne będzie jego stwierdzenie. 
Znacznie jest więc ze swej istoty rozpoznawalne, czyli - jak to się niekiedy 
skrótowo ujmuje - ma charakter epistemiczny. [...] W myśl drugiej tezy 
antyrealizmu semantycznego, rzeczywistość nie jest w pełni 
zdeterminowana, a wobec tego nie ma podstaw do pełnego obowiązywania 
zasady dwuwartościowości  i prawa  wyłączonego środka111 

 
Jednocześnie jednak Szubka z aprobatą stwierdza, że tym, co 

Dummetowi udało się osiągnąć, było 
 

powiązanie tradycyjnych epistemologicznych i metafizycznych kategorii 
sporów w sprawie idealizmu (niezależności od poznania, obiektywności, 
świadectwa itp.) z kategoriami semantycznymi i logicznymi (znaczeniem, 
warunkami prawdziwości, dwuwartościowością itp.) w sposób, który 
doprowadził do ukonstytuowania się nowych i oryginalnych  stanowisk 
filozoficznych: semantycznego realizmu i antyrealizmu112 

 
Szubka broni Dummetta przed przytaczanym przez siebie zarzutem, 

że antyrealizm semantyczny, będący konsekwencją justyfikacyjnej teorii 
znaczenia, jest niczym innym, jak zbiorem zdyskredytowanych idei 
neopozytywistycznych, nieco odmiennie sformułowanych i pozbawianych 

                                                 
111 T. Szubka, Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne,  RW KUL: Lublin 2001, s. 
245-246. Jeśli chodzi o drugą tezę antyrealizmu, to w przypisie Szubka wskazuje na dwa 
dość późne teksty Dummetta mające dowodzić tej tezy: Thought and Reality (wykłady 
Gifforda na Uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji, maszynopis) oraz Is Time a 
Continuum of Instants, w: „Philosophy” 75(2000), s. 497-515. Kwestia ta wydaje mi się 
nieco tajemnicza, bo - patrząc czysto rzeczowo - żadna teza o niezdeterminowaniu  
rzeczywistości nie wynika z antyrealizmu semantycznego, który przecież dotyczy 
wyłącznie źródeł oraz uprawomocnienia naszych pojęć i zdań odnoszących się do 
rzeczywistości, a stąd nie może mieć nic do powiedzenia na temat samej rzeczywistości.  Z 
tego na przykład, że nie możemy rozstrzygnąć zdań odnoszących się do przyszłości nie 
wynika, że jest nie jest ona zdeterminowana, jak również nie wynika, że jest 
zdeterminowana. Trudno jest też zrozumieć, dlaczego tak podstawowa teza, jak ją 
uwypukla Szubka, przyszła Dummttowi na myśl dopiero tak późno, skoro ideę 
antyrealizmu rozwijał już od lat 1960-tych oraz dlaczego autor monografii na temat 
filozofii Dummetta w ogóle jej nie analizuje. Użyte w tym cytacie słowo ‘justyfikacyjny’ 
znaczy ‘związany z uzasadnianiem’  (justification). 
112 Tamże, s. 244. 
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antymetafizycznej  retoryki.113 Całkiem innego zdania jest natomiast  M. 
Loux, który pisze: 
 

Ocena wkładu pozytywistów ze strony wspólnoty filozoficznej może okazać 
się wyłącznie kwestią mody intelektualnej. Może się okazać, że jest to wyraz 
przesądu, który przyszłe pokolenia filozofów będą w stanie przezwyciężyć. 
Istotne jest jednak to, że ten negatywny werdykt dotyczący pozytywizmu był 
częścią angielsko-amerykańskiej filozofii w latach 1970-tych, 1980-tych i 
1990-tych. Jeżeli był to przesąd, to był to przesąd głęboko zakorzeniony. Jak 
to jest zatem możliwe, aby pewien zbiór tez, tak blisko złączony z 
zasadniczymi tematami logicznego pozytywizmu, mógł zdobyć tak doniosłe 
miejsce na scenie filozoficznej, jak to się stało w wypadku prac 
Dummetta?114 

 
Loux na koniec dodaje: 
 

sądzę, że jak dotychczas nie dysponujemy satysfakcjonującym rozwiązaniem 
historycznej zagadki ‘fenomenu Dummetta’. Rozwiązania tej zagadki będą 
musiały się podjąć przyszłe pokolenia historyków angielsko-amerykańskiej 
filozofii XX wieku115  

 
Przeciwko teorii znaczenia, która odwołuje się do warunków 

prawdziwości, Dummett wysuwa tzw. a r g u m e n t  a k w i z y c y j n y , czyli 
stara się wykazać, że przyjmując tego rodzaju teorię nie moglibyśmy 
zrozumieć, jak osoba mówiąca jakimś językiem byłaby w stanie nauczyć się 
znaczeń należących do tego języka. Argument akwizycyjny Dummett łączy 
ściśle z tym, co określa się jako a r g u m e n t  m a n i f e s t a c y j n y , który 
ma charakter nie tyle obiekcji przeciwko teoriom znaczenia odwołującym 
się do warunków prawdziwości, co raczej stanowi kryterium mające 
pozwalać stwierdzić, czy rzeczywiście mówiący jakimś językiem rozumie 
zdania, które formułuje.116 

  Jeśli chodzi o tzw. argument manifestacyjny, to Dummett twierdzi, 
że jeżeli ktoś wypowiada jakieś zdanie Z, to według teorii warunko-
prawdziwościowej, aby mógł rozumieć to zdanie, musiałby dysponować 
wyraźnym i dającym się zwerbalizować ujęciem warunków jego 
prawdziwości. Zapytany o znaczenie jakiegoś określonego zdania, mówiący 
językiem musiałby wykazać, że rzeczywiście rozumie to zdanie, czyli  
musiałby stwierdzić jego warunki prawdziwości. Takie wykazanie możliwe 

                                                 
113 Tamże, s. 256-247. 
114 M.J. Loux, Realism and Anti-realism: Dummett’s Challenge, s. 661-662. 
115  Tamże, s. 662. 
116 Poza argumentem manifestacyjnym oraz argumentem akwizycyjnym Szubka wyróżnia 
także argument normatywny (zob. T. Szubka, Antyrealizm semantyczny, s. 228-240), lecz 
podkreśla, że zasługę wyodrębnienia tego argumentu należy przypisać (uczniowi 
Dummetta) C. Wrightowi. Argument normatywny w interpretacji Wrighta głosi, że znać 
znaczenie, to znać zbiór ograniczeń, które muszą być przestrzegane, aby użycie 
określonego znaczenia było poprawne. Według Wrighta warunko-prawdziwościowa 
koncepcja realisty nie spełnia warunku normatywności.  
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jest tylko na dwa sposoby.  Ktoś zapytany na przykład o znaczenie zdania 
„Śnieg jest biały”, musiałby albo powtórzyć to zdanie, albo musiałby 
wyjaśnić jego znaczenie za pomocą innych zdań. W pierwszym przypadku 
trzeba byłoby założyć, że mówiący językiem rzeczywiście posiada dostęp 
do jego znaczenia, czyli do jego warunków jego prawdziwości. Taki dostęp 
jest jednak według Dummetta niemożliwy, gdyż w bardzo wielu 
wypadkach, a szczególnie w odniesieniu do zdań nierozstrzygalnych, nie 
mamy żadnego dostępu do warunków prawdziwości tych zdań. W drugim 
przypadku musielibyśmy przyjąć, że rzeczywiście mówiący jakimś 
językiem zna znaczenie tych innych zdań, których użył do wyjaśnienia 
znaczenia zdania pierwotnego, czyli że ma dostęp do ich warunków 
prawdziwości. Stąd zaś, gdy założy się, że mówiący określonym językiem 
mają wyraźny i dający się zwerbalizować dostęp do warunków 
prawdziwości wszystkich wypowiadanych przez siebie zdań i ich znaczeń, 
powstaje albo błędne koło, albo ciąg w nieskończoność. W związku z tym 
zwolennicy warunko-prawdziwościowej teorii znaczenia muszą według 
Dummetta porzucić koncepcję, że mówiący określonym językiem w 
wszystkich wypadkach dysponują eksplicitną wiedzą na temat warunków 
prawdziwości wypowiadanych przez siebie zdań i należy uznać, że wiedza 
na temat znaczenia musi być wiedzą implicite. 

 Dummett twierdzi więc, że jeśli ktoś dysponuje wiedzą na temat 
znaczenia zdań, to musi to być wiedza implicite. Jeżeli jednak jest to wiedza 
implicite, to musi ona jakoś ujawniać się w zachowaniu osób używających 
określonego języka. Inaczej mówiąc, uznanie jakiegoś zdania musi się 
według Dummetta łączyć z jakimś rodzajem behawioralnej manifestacji, 
która odnosi się do warunków jego sensowności, a więc do warunków, 
dzięki którym uzyskuje ono swoje znaczenie. Do tego typu zdań należą z 
pewnością zdania „Boli mnie głowa” lub „Myślę” itp. W takich wypadkach 
asercja dokonywana przez mówiącego w obecności warunków ich 
prawdziwości jest wystarczającym warunkiem istnienia wiedzy implicite na 
temat znaczenia tego rodzaju zdań. Dla innych zdań, a więc dla większości 
zdań, których używamy, musi natomiast istnieć efektywna procedura 
weryfikacji ich znaczenia (sensu). W wypadku takich zdań jak „Śnieg jest 
biały” lub „Trawa jest zielona” manifestacja odnosząca do warunków ich 
sensowności będzie polegała na wskazaniu procedury weryfikacji tych 
zdań: osoba zapytana o znaczenie jakiegoś użytego przez siebie zdania 
zamanifestuje rozumienie jego znaczenia wtedy, gdy będzie mogła wskazać 
na procedurę jego weryfikacji. Intencję Dummetta trzeba chyba więc tak 
rozumieć, że gdy ktoś zostanie zapytany o znaczenie użytego przez siebie 
zdania „Trawa jest zielona”, to behawioralną manifestacją rozumienia 
znaczenia tego zdania, będzie na przykład wskazanie w kierunku trawy za 
oknem. 

Według Dummetta w wielu jednak wypadkach wskazanie na tego 
rodzaju procedurę weryfikacji znaczenia używanych przez nas zdań nie jest 
możliwe. Jako przykłady tego rodzaju zdań Dummett standardowo wylicza 
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nierzeczywiste tryby warunkowe („Gdyby L. Wałęsa nie przeskoczył płotu 
w Stoczni Gdańskiej, to komunizm w Polsce i na świecie nie upadłby”), 
zdania dotyczące bardzo odległych miejsc w czasie i przestrzeni („Istnieje 
woda na pod powierzchnią równika na Marsie”) oraz zdania wyrażające 
kwantyfikacje odnoszące się do nieskończonych lub nie dających się 
przejrzeć totalności. W takich wypadkach nie może istnieć żadna praktyczna 
manifestacja ze strony mówiącego wskazująca na posiadanie znaczenia i 
rozumienie, to znaczy mówiący nie jest w stanie wskazać na procedury, 
które miałyby świadczyć o tym, że rozumie wchodzące w rachubę zdania. 

 Argument drugi, to znaczy argument dotyczący uczenia się języka 
(akwizycyjny) stwierdza, że w wypadku zdań nierozstrzygalnych nikt nie 
mógłby się nauczyć ich znaczenia, gdyby posiadanie znaczenia łączyło się z 
możliwością dostępu do warunków ich prawdziwości, bo ucząc się języka 
nie mamy dostępu do warunków prawdziwości zdań wyrażających 
nierzeczywiste tryby warunkowe, do warunków prawdziwości dla zdań 
odnoszących do bardzo odległych w czasie i w przestrzeni stanów rzeczy 
oraz do zdań opisujących kwantyfikacje odnoszące się do nie dających się 
przejrzeć totalności. Takie postawienie kwestii genezy znaczenia 
językowego przez Dummetta ujawnia wyraźne dziedzictwo Wittgensteina w 
jego koncepcjach na ten temat. Polega ono na przyjęciu za Wittgensteinem, 
że znaczenie wyrażenia powstaje w wyniku jego sposobu użycia w systemie 
znaków języka (meaning is use), że nie może istnieć tzw. język prywatny, 
oraz że lingwistyczne rozumienie jest umiejętnością praktyczną: 

 
Znacznie [...] zdania (statement) determinuje jego użycie i jest przez to 
użycie całkowicie zdeterminowane. Znaczenie zdania nie może zawierać 
niczego, co nie ujawnia się w użyciu robionym za pomocą tego zdania lub 
nie może zawierać jako składnika niczego, co by się w tym życiu nie 
manifestowało, nie może być czymś, co znajduje się wyłącznie w umyśle 
kogoś, kto ujmuje to znacznie117 

  
Alternatywne rozwiązanie dla warunko-prawdziwościowej teorii 

znaczenia Dummett nazywa semantyką weryfikacjonistyczną.118. Podkreśla 
też związek pomiędzy swoją wersją semantyki a intuicjonizmem w 
matematyce w ten sposób, że s e m a n t y k a  w e r f i k a c j o n i s t y c z n a  
miałaby być uogólnieniem intuicjonizmu matematycznego119. Tam, gdzie 

                                                 
117 M. Dummett, The Philosophical Basis of Intutionsitic Logic, w: tenże, Truth and Other 
Enigmas, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978, s. 216. 
118 M. Dummett,  What is Theory of Meaning? (II) (1976), w: tenże, The Seas of Language, 
s. 63 nn. 
119 Tamże, s. 70. Należy się zgodzić z C. Posym, gdy pisze, że „Dummett generalizes 
Heyting’s position in a significant way: assertabilist semantics, according to Dummett, 
applies to all language in general  with the language of mathematics as single, special case. 
Shifting to so general a scope for assertabilist semantics means that the game has changed 
in a fundamental way. There is a new enemy, there are new arguments, and indeed a new 
playing field altogether” (C. Posy, Intuitionism and Philosophy, w: S. Shapiro (red.), The 
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twierdzenie Z jest zdaniem nierozstrzygalnym,  klasyczna zasada, że Z lub 
nie-Z nie da się utrzymać, gdyż gdy Z jest zdaniem nierozstrzygalnym, to 
nie mamy bazy ewidencjalnej, aby uznać Z lub odrzucić Z. Tak jak w 
matematycznym intuicjonizmie prawda, rozumiana jako zgodność 
twierdzeń matematycznych z idealnie istniejącymi stanami rzeczy 
(platonizm), musi   zostać zastąpiona dowodliwością, która jest odmianą 
zagwarantowanego uznania czegoś. 

Tezy Dummetta wystawione są na wiele poważnych obiekcji 
podobnych do tych, które już dawno temu zgłaszano w stosunku do  
weryfikacjonistycznej teorii znaczenia (sensu), głoszonej w latach 30-tych 
XX w. przez neopozytywistów.   

Po pierwsze, Dummett wyraźnie wydaje się podtrzymywać 
neopozytywistyczny pogląd, że - biorąc je literalnie - różne filozoficzne 
twierdzenia na temat realizmu i idealizmu są tylko obrazami lub 
metaforami. Twierdzeniom metafizycznym Dummett wydaje się nie 
odmawiać treści kognitywnej, ale jednocześnie zaleca, abyśmy je 
zrekonstruowali jako ukryte tezy semantyczne. Jeśli trzeba tu mówić 
antyrealizmie i jeśli chcieć to skonfrontować z realistyczną tezą uznającą 
istnienie ‘gotowego świata’, to według Dummetta świat jest wprawdzie 
gotowy, lecz to, czym jest taki ‘g o t o w y  św i a t ’, jest wykrywalne tylko 
dla istot, które posiadają nasze zdolności konceptualne do reprezentowania 
lub zdolności, które są skończonym rozszerzeniem naszych zdolności. Z 
drugiej jednak strony, antyrealizm Dumetta, co już sygnalizowałem wyżej, 
jest meta-antyrealizmem lub weryfikacjonistycznym agnostycyzmem: nie 
możemy wiedzieć, jaka jest ostateczna natura świata, bo znaczenie 
terminów którymi operujemy, musi zatrzymywać się na tym, co możemy 
potwierdzić lub odrzucić, ostatecznie patrząc potwierdzić lub odrzucić w 
doświadczeniu zmysłowym. Nie jest to teza antyrealizmu w sensie 
konstytutywnym lub interpretacyjnym, lecz jest metateza, w porównaniu z 
którą antyrealizm Putnama byłby tezą przedmiotową głoszącą, iż nasz obraz 
świata jest zależny od interpretacji, którą nadajemy różnym dostępnym nam 
danym i przedmiotom. Mimo tych różnic Dummetta łączy z Putnamem 
epistemiczna teoria prawdy i swoisty antyrealizm, który z niej wynika. 

Po drugie, Dummett wydaje się zakładać, że znaczenie 
lingwistyczne powstaje w wyniku połączenia parami zdań oraz dających się 
obserwować sytuacji. Wbrew temu należy jednak stwierdzić, że znaczeń 
większości zdań, których używamy, uczymy się w ten sposób, że najpierw 
uczymy się znaczeń terminów, z których zdania te składają się, a potem 
uczymy się sposobów kompozycji tych terminów. Dotyczy to zarówno zdań 
rozstrzygalnych, jak i zdań nie dających się rozstrzygnąć. Jeżeli tak jest, to 
nie powstaje żaden szczególny problem, jeśli chodzi o uchwycenie 
znaczenia zdań przekraczających warunki ich weryfikacji. Zdanie głoszące, 

                                                                                                                            
Oxford Handbook Of Philosophy of Mathematics and Logic, Oxford: Oxford University 
Press 2005, s. 342.  
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że pod marsjańskim równikiem jest woda, rozumiemy, mimo że nie 
jesteśmy w stanie wskazać na procedurę weryfikacji tego zdania. Można tu 
byłoby wprowadzić odróżnienie pomiędzy znaczeniem lingwistycznym i 
kognitywnym. Z n a c z e n i e  l i n g w i s t y c z n e  to takie, którego uczymy 
się za pomocą procedur kompozycji terminów, natomiast to, w jaki sposób 
przypisujemy z n a c z e n i e  k o g n i t y w n e  zdaniom, których znaczenie 
lingwistyczne jesteśmy w stanie lepiej lub gorzej uchwycić na podstawie 
dokonanych przez nas zbiegów kompozycyjnych, jest dalszą kwestią. 

Po trzecie, można twierdzić, że dysponujemy pojęciem stanów 
rzeczy, które przekraczają warunki ich weryfikacji. Koncepcję tego rodzaju 
stanów rzeczy osiągamy przez zastosowanie takich procedur jak 
ekstrapolacja, hipotetyczne wnioskowanie, odwołanie się do analogii, do 
wyjaśniania przez postulaty. Gdybyśmy pozbyli się tego rodzaju środków, 
to większość naszej aktywności intelektualnej musiałaby zostać 
wyeliminowana. 

Po czwarte, to które sytuacje doświadczeniowe możemy uznać za 
konkluzywne racje weryfikujące dane zdanie, to znaczy za racje, na 
podstawie których przypisujemy mu znaczenie kognitywne, może być 
stwierdzone tylko w ten sposób, że już wcześniej znamy znaczenie 
(lingwistyczne) tego zdania, a stąd znaczenie musi być czymś różnym i 
czymś epistemicznie wcześniejszym od warunków weryfikacji. 

Po piąte, znaczenia zdań nie można identyfikować z warunkami ich 
weryfikacji, gdyż warunki weryfikacji mogą się zmieniać, podczas gdy 
znaczenie pozostaje takie same. Warunki weryfikacji zdania „Ulryk von 
Jungingen podarował dwa miecze polskiemu królowi przed bitwą pod 
Grunwaldem w 1410 r.” były inne pod Grunwaldem w 1410 r., a inne są w 
dzisiejszych czasach. Mimo to znaczenie tego zdania pozostaje takie same.  

Po szóste, trzeba zwrócić uwagę na to, że nawet w odniesieniu do 
zwykłych zdań empirycznych - „Trawa jest zielona” itd. - warunki ich 
weryfikacji, a stąd ich znaczenie kognitywne są każdorazowo wystawione 
na możliwość błędu, to znaczy można zawsze podważać dane mające je 
potwierdzać, a stąd wynika, że nawet zdania tego rodzaju przekraczają 
warunki ich weryfikacji. Nieweryfikowalne byłyby więc nie tylko zdania 
przytaczane przez Dummetta jako zdania wzorcowo nierozstrzygalne, lecz 
także zdania, które uchodzą za paradygmaty rozstrzygalności. 
F a l i b i l n o ś ć  z d a ń  e m p i r y c z n y c h  przekształca je w zdania, 
których sens (znaczenie) przekracza warunki ich weryfikacji. Dummett 
wydaje się uznawać wymóg, aby zwolennik semantyki 
weryfikacjonistycznej był w stanie sformułować teorię wyjaśniającą 
falibilność zdań empirycznych, lecz niegdzie nie podaje takiej teorii. 

Gdy tak zarysowany antyrealizm Dummetta porównamy z dotąd 
omówionymi formami antyrealizmu oraz z różnymi postaciami idealizmu i 
fenomenalizmu, to nasuwają się następujące wnioski. Jedyną rzeczą, którą 
można uznać za element jakoś nawiązujący do tradycyjnej dyskusji na temat 
realizmu i idealizmu, byłaby w wypadku Dummetta jego 
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werfikacjonistyczna teoria znaczenia i byłby to argument najbliższy 
dyskutowanej wyżej epistemicznej koncepcji prawdy. Oba te stanowiska 
mają ‘posmak antyrealistyczny’ (idealistyczny) dlatego, że stwierdzają, iż 
nigdy nie możemy wyjść poza nasze doświadczenia zmysłowe, aby 
stwierdzić, na czym polega ostateczna natura świata, aby w ramach 
dyskursu, nazywanego filozofią, dojść do jakichś stwierdzeń na temat tego, 
jaki jest ‘świat sam w sobie’. Chodzi tu o to, że na podstawie argumentów 
filozoficznych, które w tym sensie są spekulatywne, iż zawarte w nich 
wyrażenia i złożone z nich zdania przekraczają warunki ich (zmysłowej) 
weryfikacji, nie możemy uzyskać żadnej wiedzy na temat ostatecznego 
‘umeblowania’ rzeczywistości, na temat istnienia i natury Boga, na temat 
istnienia duszy ludzkiej czy natury wolności itd. Trzeba w tym miejscu 
zauważyć, że werfikacjonistyczna (justyfikacyjna) teoria znaczenia nie musi 
pociągać za sobą epistemicznej koncepcji prawdy, chociaż sam Dummett 
wydaje się utożsamiać te dwie kwestie. W takim wypadku trzeba byłoby się 
zgodzić na to, że chociaż terminy, których używamy, mogą czerpać swoje 
znacznie (kognitywne) wyłącznie z tego, czego możemy doświadczyć, to 
jednak mogą istnieć stany rzeczy, których prawdy lub fałszu nie możemy 
wykryć. 

W porównaniu z antyrealizmem Putnama antyrealizm Dummetta, 
sytuuje się na poziomie kwestii znaczenia wyrażeń i zdań i jako taki ma 
charakter wyłącznie agnostyczny, chociaż  również w wypadku relatywizmu 
pojęciowego Putnama występuje składnik agnostyczny w odniesieniu do 
ostatecznej natury świata. Różnica wydaje się być w tym wypadku m.in. 
taka, że w antyrealizmie Putnama była mowa o różnych  interpretacjach 
tych samych danych, co w efekcie miało dawać różne światy (lub różne 
obrazy świata), natomiast w antyrealizmie Dummetta nie pojawia się 
koncepcja tworzenia światów za pomocą różnych interpretacji. W 
porównaniu z Dummettem Putnam jest, choć może to zabrzmieć nieco 
dziwnie, dogmatycznym i metafizycznym antyrealistą, gdyż uznaje, że 
można mówić o różnych interpretacjach tej samej rzeczywistości, podczas 
gdy dla Dummetta termin ‘rzeczywistość’ traci w ogóle sens (znaczenie), o 
ile nie da się dla niego podać jakaś procedura weryfikacji (zmysłowej). 

Gdy weźmie się pod uwagę zawiłą, mało przekonywającą, a 
miejscami naiwną koncepcję znaczenia, która wygląda na nieco tylko 
zmieniony weryfikacjonizm Koła Wiedeńskiego, to nasuwa się trudne do 
wyrugowania wrażenie, że ‘fenomen Dummetta’, fenomen jego 
filozoficznej popularności, jest rzeczywiście zagadkowy.  


