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P r z e d m o w a

O napisaniu tej pracy zdecydowały — m iędzy innymi -— dwa powody. 
Pierwszy, to wyraźny brak w  naszej literaturze publikacji, dotyczących  
problematyki teoriopoznawczej i metateoriopoznawczej, to niepodejmo
wanie szerzej zarysowanych prób analizy problemów sposobu i charakteru 
uprawiania teorii poznania, problemów tak przecież fundamentalnych dla 
filozofii. Drugi powód to świadomość, iż filozofia rozwija się w  określo
nych środowiskach i rzeczą gorszą od niedopracowanych, dyskusyjnych  
publikacji jest brak wszelkich publikacji oraz dyskusji. To skłoniło do 
zaprezentowania tych wstępnych rozważań o metodzie teorii poznania. 
Celem ich jest uświadomienie sensu problematyki teoriopoznawczej, źró
deł i zadań teorii poznania. Jest to próba dotarcia do podstawowych wa
runków realizacji klasycznej, maksymalistycznej koncepcji teorii pozna
nia, próba rozpatrzenia możliwości naukowego uprawiania teorii poznania. 
Jest to zarazem próba znalezienia jakiejś szerokiej i najbardziej podsta
wowej (ostatecznej) płaszczyzny dyskusji na temat tych spraw. Zamierze
nia są raczej wygórowane, temat skomplikowany i trudny. Łatwiej więc
0 projekty i propozycje niż o wyczerpujące analizy i definitywne roz
strzygnięcia.

Pozwolę sobie złożyć bardzo serdeczne podziękowania Profesorom: 
P. Chojnackiemu, R. Ingardenowi, J. Iwanickiemu, St. Kamińskiemu
1 M. A. Krąpcowi, którzy zechcieli łaskawie poświęcić czas na lekturę 
i ocenę tej pracy. Ich uwagi pozwoliły mi lepiej wniknąć w sens poruszo
nej problematyki oraz uświadomiły mi szereg braków pracy, w Szczegól
ności z zakresu jej redakcji. Braki te mam nadzieję usunąć w dalszych 
etapach mych rozważań.

Redagowanie pracy ukończyłem zasadniczo w czerwcu 1963 r. Później 
mogłem wprowadzić jedynie fragmentaryczne korektury i uzupełnienia. 
Niektóre partie tych rozważań drukowane były, częściowo w innej wersji, 
w „Rocznikach Filozoficznych”.

Antoni B. Stępień
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W S T Ę P

Podejmując jakiekolwiek badania z dziedziny filozofii traktowanej 
jako wiedza naukowa, należy mieć na uwadze dwie okoliczności. Po 
pierwsze, niezależnie od tego, czy w  jakimś zakresie dostępna nam jest 
wiedza konieczna, nieobalalna czy też nie, wszelkie nasze czynności 
i rezultaty poznawcze stanowią fazę w  rozwoju pewnej rzeczywistości 
historycznej, jaką jest wiedza ludzka; związane jest to z tym, iż poznanie 
ludzkie jest czasowe i społeczne. Po drugie, jeśli badacz chce okazać ogól
ną ważność czy zasadność uzyskanych przez siebie wyników, musi znaleźć 
dla nich intersubiektywne środki przekazu, informacji. N iestety, nie 
istnieje nic takiego jak wspólny, ogólnoludzki rynek intelektualny i ko
munikatywność faktycznie jest zawsze komunikatywnością dla określo
nego kręgu odbiorców. Pamiętając o powyższych okolicznościach, badacz 
nie będzie absolutyzował swych rozważań, wyobcowując i uniezależniając 
je od aktualnie istniejącej sytuacji naukowej, od tradycji filozoficznej 
i doświadczeń rozmaitych szkół; nie będzie też zapominał o tym, iż nie 
można osiągnąć efektywnej komunikatywności tekstu nie oglądając się 
na współczesnego czytelnika czy współbadacza, nie adresując tego tekstu 
do określonego odbiorcy. Z powyższego nie wynika — zaznaczmy od razu
— jakikolwiek relatywizm, zarysowana sytuacja jest podyktowana m. in. 
tym, co będziemy nazywać aspektywnym charakterem naszego poznania. 
Zresztą nie wykazano, że rezultat czynności czasowo określonej i nietrwa
łej musi mieć zawsze wartość tylko czasowo określoną, względną i nie
trwałą.

Tradycja filozoficzna przekazała nam zespół problemów dotyczących 
poznania, jego natury, źródeł, granic, wartości. Dyskutuje się od pewnego 
czasu charakter tej problematyki. Chodzi o  to, jaki jest jej przedmiot, 
cel, m otywy podjęcia, sposoby rozwiązywania, czy stanowi ona (względnie 
wyznacza) jednolitą i odrębną dziedzinę naukową, czy istnieją szanse 
rozstrzygnięcia tej problematyki. Sytuacja bowiem w teorii poznania nie 
różni się od sytuacji w  innych dziedzinach filozofii, a w  każdym razie 
nie wydaje się, aby różniła się na korzyść teorii poznania. Dominowanie 
kwestii spornych nad rozwiązanymi, rozmaitość stanowisk teoriopoznaw- 
czych powoduje z kolei rozmaitość stanowisk metateoriopoznawczych. 
Głosi się bądź zbyteczność i-jałowość rozważań teoriopoznawczych (np. 
A. Comte), bądź nierozstrzygalność lub wręcz pozorność podstawowych za-
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gadnień teorii poznania (np. L. Nelson o zagadnieniu ostatecznego kryte
rium czy obiektywnej ważności poznania w  ogóle, R. Carnap o zagadnie
niu istnienia świata realnego), wypowiada się pod adresem tej nauki w iele  
niepochlebnych epitetów (np. wśród neorealistów amerykańskich). To 
zresztą nie przeszkadza innym podejmować klasycznej problematyki 
teoriopoznawczej lub wskazywać na jej rozstrzygalność. W ramach w y
raźnie wyodrębniających się stylem  filozofowania ugrupowań (takich jak 
analitycy, fenomenologowie czy neoscholastycy) spotyka się przy tym  
bogatą, zróżnicowaną skalę subtelnych nieraz odmian zasadniczych, kon
trowersyjnych stanowisk. Taka sytuacja nie musi jeszcze prowadzić do 
pesymistycznych wniosków o teoretycznej beznadziejności rozważań 
teoriopoznawczych. Rozmaitość bowiem stanowisk i sporów może mieć 
różnorodne przyczyny i przy bliższej analizie ulec redukcji lub stracić na 
doniosłości. Ogólny postęp w  badaniach teoriopoznawczych trudno do
strzec szczególnie temu, kto patrzy na nie z zewnątrz, a także komuś ogra
niczonemu ramami jednej tylko, ciasno pojętej szkoły.

Niniejsze badania mają aspirację nawiązywania do wielu współczes
nych ugrupow ańi nurtów filozoficznych i znalezienia wspólnej płaszczyz
ny do dyskusji z rozmaitymi odmianami sceptycyzmu, pozytywizmu, neo- 
scholastyki czy fenomenologii; taką odpowiednią płaszczyznę ustala — 
jak się wydaje —  racjonalna koncepcja nauki.

Znana jest niezwykła „organiczność” wszelkiej problematyki filozo
ficznej: każda kwestia wiąże się istotnie z wieloma innym i i odpowiednie 
naświetlenie jednej sprawy wymaga niejednokrotnie poruszenia najroz
maitszych innych. Stąd też nie wszystko można naraz wyczerpująco po
wiedzieć. Dotyczy to i naszej problematyki, którą będziemy mogli ukazać 
jedynie stopniowo, fragmentarycznie, zatrzymując się tylko przy bardziej 
zasadniczych jej partiach czy aspektach. Dyskutując sprawy metateorio- 
poznawcze trzeba będzie wejść i w  samą problematykę teoriopoznawczą, 
rozstrzygnąć kwestie dotyczące wartości poznawczej poszczególnych re
zultatów ludzkiego poznania.

Praca ma charakter systematyczny, nie historyczny. Chcemy jednak 
uwzględnić wszystkie zasadnicze stanowiska i argumentacje, które aktual
nie oddziaływają czy występują. Dyskutować będziemy przede w szyst
kim z autorami polskimi nie tylko dlatego, że liczyć się m usimy z polskim  
czytelnikiem, ale —  i to jest ważniejsze —  też dlatego, że polscy autorzy 
reprezentują główne lub typowe stanowiska, i to często bardziej kon
sekwentnie i interesująco niż inni. Praca ma aspiracje filozoficzne i meto
dologiczne. Chcemy bowiem przyczynić się do ugruntowania teorii poz
nania jako nauki pierwszej, formułując odpowiednią, realizowalną kon
cepcję teorii poznania. Chcemy też wskazać na charakter metodologiczny 
tej nauki, dając m. in. konkretne przykłady stosowania środków poznaw
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czych właściwych teorii poznania. Będzie to może przyczynek do wciąż 
jeszcze niedostatecznie opracowanej metodologii filozofii.

Przystępujemy do rozważań wstępnych, rozważań bazujących na za
stanym stanie badań. Przedmiotem naszej analizy nie jest gotowa, syste
matycznie sformułowana nauka ani też historyczno-społeczny lub psy- 
chiczno-indywidualny proces uprawiania nauki. Stan badań zmusza nas 
do zastanowienia się nad źródłami i celem problematyki teoriopoznawczej 
oraz do zaprojektowania odpowiedniej koncepcji teorii poznania. W roz
ważaniu tego projektu oraz środków prowadzących do jego realizacji bie
rze się pod uwagę dwa względy. Po pierwsze, wspólną, podstawową płasz
czyznę wszelkich naukowych dyskusji. Taką płaszczyznę — wydaje się —  
wyznacza sama koncepcja nauki. Po drugie, wydaje się rzeczą metodolo
gicznie niezręczną argumentować za pewną koncepcją teorii poznania 
odwołując się do szczegółowych analiz teoriopoznawczych. Stąd nie boimy 
się „dialektycznego” charakteru niektórych partii naszych argumentacji. 
Wszelkie wykazywanie sprzeczności czy absurdalnych konsekwencji w y
chodzi z pewnych pierwotnych, alternatywnych lub dysjunktywnych, 
zróżnicowań (wymaga więc bezpośredniego kontaktu z przedmiotem roz
ważań), operuje bardziej sprecyzowanymi, logicznie sprawniejszymi sfor
mułowaniami i ułatwia prowadzenie dyskusji.

Powyższe okoliczności wyznaczyły plan i sposób redakcji tej pracy. 
Wychodzimy w  niej od zastanego stanu badań, rozważamy różne możli
wości, dajemy przykłady stosowania środków i sprawności poznawczych, 
które mogą służyć realizacji projektowanej teorii poznania, nie uprawia
my jednak samej teorii poznania.

Rozpoczynamy badania od bliższego uświadomienia sobie, na czym  
polega spór o metodę teorii poznania, jakie on ma źródła i jakie stawia 
przed nami pytania do rozwiązania (rozdz. I). Następnie staramy się ustalić 
zasadniczą aparaturę pojęciową, z którą przystępujemy do badań, oraz 
rozpoznać założenia tej aparatury, a zwłaszcza założenia związane z poję
ciami poznania i nauki i warunkujące samo sformułowanie rozpatrywa
nego sporu (rozdz. II). Chodzi nam bowiem o naukowe rozpatrywanie moż
liwości pewnej nauki. W tym celu rozważyć musimy i sformułować 
podstawowe warunki uprawiania poznania naukowego oraz wyróżnić 
zasadnicze elem enty struktury nauki. Mamy więc jakąś podstawę do oce
ny i dyskusji. Po analizie krytycznej najważniejszych propozycji co do 
wyboru odpowiedniej koncepcji teorii poznania wysuwam y właściwą — 
naszym zdaniem — koncepcję tej nauki oraz wykazujemy zasadniczą 
możliwość jej realizacji, odpierając możliwe zarzuty (rozdz. III). Przyjęta 
koncepcja teorii poznania wyznacza dopuszczalne środki czy sposoby jej 
realizacji i ogólnie wskazuje na kierunek badań. Nasuwa się potrzeba 
szczegółowego sformułowania i wyboru właściwego punktu wyjścia teorii



poznania (rozdz. IV). Ta część rozważań ma wyraźny charakter przykładu 
typu proponowanej organizacji badań, a nie definitywnej, wyczerpującej 
analizy. Chociaż sprawa podania odpowiedniego metasystemu dla teorii 
poznania wydaje się jeszcze przedwczesna, można jednak ogólnie scharak
teryzować od strony metodologicznej tę naukę, wskazując na charakter 
jej języka, a zwłaszcza zdań pierwszych (rozdz. V). Konsekwencją osiąg
niętych rezultatów jest ustosunkowanie teorii poznania do innych dzia
łów poznania ludzkiego (rozdz. VI). W ten sposób — wydaje się — uzy
skujemy ogólną orientację co do charakteru badań teoriopoznawczych 
i środków, jakimi możemy się w  tych badaniach posługiwać.
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R o z d z i a ł  I

CHARAKTER SPORU O METODĘ TEORII POZNANIA

§ 1. WSTĘPNE ROZRÓŻNIENIA

Podejmujemy problematykę dotyczącą m etody pewnej nauki, miano
wicie teorii poznania, a więc problematykę metateoriopoznawczą. Chodzi
o wyjaśnienie, ewentualnie także o rozwiązanie sporu o metodę tej nauki. 
Od razu nasuwa się pytanie o to, czym mamy się zajmować. Wydawać się 
bowiem może, że wystarczy określić teorię poznania (przez podanie jej 
przedmiotu i celu), porozumieć się co do znaczenia słowa „metoda” oraz 
wyjaśnić, na czym wyżej wspomniany spór polega, aby otrzymać szukaną 
odpowiedź. Z góry można powiedzieć, że sprawa nie jest tak prosta i że 
do rozwiązania zagadnienia nie wystarczą jakieś informacje o charakterze 
słownikowym. Zwłaszcza, że spór o metodę teorii poznania staje się  nie
jednokrotnie —  i to nie przypadkowo —  faktycznie sporem o teorię poz
nania, o jej możliwość, o jej istnienie, o jej potrzebę. Odróżniając spór
o metodę teorii poznania od sporu o samą teorię poznania, można stwier
dzić, że w  dużym stopniu pierwsza sprawa wyłania drugą: twierdzenie
0 niemożliwości teorii poznania oprzeć można na twierdzeniu o nieistnie
niu metod odpowiednich do realizacji zadań teorii poznania.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż przy pewnych rozumieniach terminów  
„nauka” i „metoda” można utożsamiać te dwa spory. Szczególnie, gdy 
naukę pojmuje się czynnościowo, zaś metodę szeroko 1. Wówczas można 
się zgodzić na twierdzenie amerykańskiego autora, który pisze, że pytania 
„What is the method of this discipline?” i „What is this discipline?” są 
„ekwiwalentne”, ponieważ wiedzieć, że nauka to czynność (działalność)
1 wiedzieć, jak ona się rozwija („how it is carried on”), to wiedzieć, czym  
ona j e s t2.

Do sprawy określenia m etody jeszcze wrócimy. Teraz tylko zaznacza

1 Przy szerokim rozumieniu „metody” termin ten oznacza nie tylko sposób 
rozwiązywania zagadnień danej nauki, ale też i sposób formułowania czy stawia
nia zagadnień w nauce oraz ustalania punktu wyjścia. Zob. np. M. K r e u t z ,  
M etody współczesnej psychologii, 1962, s. 8n. (Dokładny opis cytowanych pozycji 
zamieszczamy w bibliografii na końcu pracy).

2 C. H. K a i s  er , The Method of Methodólogy, [W:] Structure, Method and 
Meaning, 1951, s. 152 nn.

11



my, że nie ze względu na szerokie rozumienie „metody”, ale z powodu 
wyżej wskazanego powiązania interesować nas muszą obydwa spory.

Przypomnijmy sobie inne podstawowe rozróżnienie. Chodzić może
o metodę faktycznie uprawianej teorii poznania (wówczas nasze badania 
mieściłyby się w ramach historii nauki lub czysto opisowej metodologii 
nauk) lub o metodę „idealnie” pojętej teorii poznania, a więc o odpowiedź 
na pytanie: jaka teoria poznania (z takich czy innych względów) być po
winna i jak taką teorię poznania uprawiać należy i można? W naszych 
rozważaniach podejmujemy zasadniczo tylko drugą kwestię i wobec tego 
ewentualne wykazanie, że teoria poznania (tak czy inaczej pojęta) nie 
istnieje — nie naraziłoby naszych zamiarów na zarzut bezprzedmioto
wości.

Wybór ten nie jest dowolny. Po pierwsze, stwierdzenie stanu faktycz
nego pozwoli nam co najwyżej zrozumieć źródła sporu, ale to nie wystar
czy do rozwiązania sprawy. Zresztą odpowiedź na pytanie „jak doszło do 
takiej a takiej sytuacji w  teorii poznania?” sama przez się nie przejdzie 
w odpowiedź na pytanie „czy zasadnie doszło w teorii poznania do takiej 
a takiej sytuacji?”. Stąd wyżej cytowane twierdzenie amerykańskiego 
badacza, że znać naukę i jej metodę to tyle, co wiedzieć, jak ona się roz
wija — jest wieloznaczne. Po drugie, twierdzi się często, iż trudności, 
jakie zachodzą w teorii poznania czy z teorią poznania, nie są trudnoś
ciami przypadkowymi, po prostu pewnymi zdarzeniami historycznymi; 
trudności te wskazują na pewną sytuację o charakterze koniecznościo- 
wym, są związane z samą naturą przedsięwzięć teoriopoznawczych. 
W tych okolicznościach poznanie faktów dotyczących rozwoju czy obec
nego stanu teorii poznania dostarczy materiału do przemyśleń czy ilustra
cji, lecz nie przesłanek do rozstrzygnięcia kwestii.

Wróćmy jeszcze do jednego rozróżnienia. Naukę można ująć bądź jako 
działalność, a więc jako zespół czy ciąg czynności poznawczych, bądź jako 
wytwór tych czynności w postaci zbioru wypowiedzi pytajnych, a zwłasz
cza orzekających lub twierdzących. Jeżeli prawdą jest, że zasadniczym  
celem działalności poznawczej jest uzyskanie uporządkowanego zespołu 
twierdzeń prawdziwych, to pośród wytworów czynności naukowych w y
różnia się na ogół tylko wypowiedzi twierdzące (lub przeczące) i porząd
kując je w ten czy inny sposób otrzymuje się system tez. Niekiedy przy 
tym — niejako automatycznie — przenosi się własności czynności na ich 
wytwory lub odwrotnie: zbyt przeciwstawia się system tez czynnościom. 
Tak czy inaczej, z uwagi na (przypuszczalne i widoczne) związki między 
czynnościami poznawczymi i ich rezultatami poznawczymi pełne badanie 
jakiejś nauki winno się zająć zarówno nauką jako działalnością, jak i nau
ką jako systemem zdań. Przeto i nasze rozważania dotyczyć będą teorii 
poznania jako działalności (której rezultatem jest zespół zdań) i jako w y
tworu tej działalności.
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§ 2. UWAGI O ROZWOJU I OBECNYM STANIE TEORII POZNANIA

Powiedzieliśmy, dlaczego nie będziemy zajmować się bliżej historią 
teorii poznania, ale powiedzieliśm y też, iż źródłem sporu jest aktualna, 
a pośrednio także historyczna sytuacja tej nauki. Dlatego też — nie po
dejmując się tutaj przedstawienia jakiegoś pełniejszego zarysu historii 
teorii poznania czy też historii metateorii poznania — pokusimy się
0 jakiś ogólny „rzut oka”, który — zdanism naszym — ukazuje pewne 
kierunki i tendencje rozwoju problematyki teoriopoznawczej, a przede 
wszystkim  wskazuje na ź r ó d ł a  tej problematyki.

Chociaż przyjęło się twierdzenie, iż teoria poznania3 jako odrębna 
nauka powitała razem z filozofią nowożytną (u Kartezjusza, Malebran- 
che’a i empiryków angielskich), nie jest to — jak wiadomo historykom — 
bardzo trafne. Problematyka epistemologiczna — i to bardzo szeroka — 
podejmowana była często w starożytności oraz w średniowieczu. Mimo 
w tych czasach nie tyle powszechnej ile dominującej postawy przedmio
towej, realistycznej, trudno byłoby twierdzić, iż nikt nie miał jakiejś 
świadomości odrębności problematyki teoriopoznawczej. Nie wszyscy i nie 
zawsze uprawiali refleksję epistemologiczną w ramach m etafizyki pozna
nia. I w  nowożytności nie od razu uchwycono odrębny charakter badań 
teoriopoznawczych. Przypomnę tylko psychologiczne w gruncie rzeczy 
rozważania empiryków angielskich czy Condillaca. Krok Kanta był bar
dzo ważny, lecz nie ostateczny. Dopiero XIX wiek przyniósł odrębne naz
w y oraz odrębne podręczniki teorii poznania, zawierające zbliżony do 
współczesnego zestaw tematów. Na ukształtowanie i dobór tych tematów  
wpłynęła nie tylko m yśl nowożytna, ale i średniowiecze, poprzez XVII-
1 XVIII-<wieicznydh scholastyków. (Zwrócić można tu uwagę np. na ze
staw problemów poruszanych w  pismach Jana od św. Tomasza). Nie 
wszyscy współcześni filozofowie są zadowoleni z tego wyodrębnienia się 
i usamodzielnienia teorii poznania i widzą w tym nawet powód niepo
wodzeń nowszej filozofii. Był taki okres w XIX wieku — dzisiaj należy 
on już do przeszłości — gdy nie tylko filozofię, ale całą wiedzę ludzką 
starano się sprowadzić do teorii poznania, uważając rozważanie nie 
mieszczące się w jej ramach za podejrzane co do swej naukowości. Ta 
sytuacja zresztą w niedługim czasie spowodowała gwałtowną reakcję, któ
ra objawiła się bądź w postaci takiej czy innej formy nawrotu do postawy 
realistycznej, „przedkrytycznej” czy „naiwnej”, bądź do ataku na samą

3 Teoria poznania nazywana jest też gnozeologią, krytyką poznania, kryterio- 
logią, epistemologią (ta ostatnia nazwa posiada i inne znaczenia), przy czym każda 
z (ych nazw ma swoje zalety i wady. Termin „gnozeologią” miał się pojawić po 
raz pierwszy w XVIII wieku (u Baumgartena), „teorię poznania” i „epistemologię” 
wprowadzono w XIX w.
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koncepcję teorii poznania, na jej możliwość. Argumenty przy tym  uży
wane często przypominały rozważania starożytnych sceptyków.

Spójrzmy na zasadnicze motywy, które kształtowały treść problema
tyki gnozeologicznej.

Rozpatrując okoliczności i m otywy, które w yw ołały wątpliwości co do 
wiarygodności naszego poznania i spowodowały „narodziny zagadnienia 
poznawczego” na gruncie poznania przedfilozoficznego (a więc poznania 
potocznego i nauk szczegółowych) a następnie filozoficznego, skłonni 
jesteśm y twierdzić, iż pierwotnym zagadnieniem teoriopoznawczym było 
zagadnienie obiektywności, prawdziwości naszego poznania świata real
nego, zewnętrznego 4. Dalsze zagadnienia teoriopoznawcze były bądź roz
winięciem tego zagadnienia, bądź jego przeniesieniem na inne tereny po
znawcze. Źródłem zaś sformułowania i podjęcia tego zagadnienia jest 
f a k t  zachodzenia pomyłek i złudzeń co do istnienia i uposażenia rzeczy 5.

W pewnych przypadkach naszej działalności poznawczo-życiowej 
stwierdzamy, że ulegam y złudzeniom, popełniamy błędy: przedmioty 
przez nas spostrzegane przybierają znamiona, których występowanie jest 
od nas zależne, subiektywnie uwarunkowane, z punktu widzenia przed
miotu (w św ietle dotychczasowego doświadczenia) niezrozumiałe. Różnie 
widzimy tę samą rzecz; różnice występują między kolejnymi aktami spo
strzeżeniowymi tego samego podmiotu i aktami spostrzeżeniowymi róż
nych podmiotów — aktami dotyczącymi tego samego przedmiotu. W tych  
samych sytuacjach ludzie z różnych grup społecznych czy kręgów kultu
rowych widzą co innego. My sami po pewnym treningu w  znanych sytua
cjach dostrzegamy coś, czego istnienia przedtem nawet nie podejrzewa
liśmy.

Stąd rodzi się pytanie: czy i w jakim stopniu lub zakresie wynik spo
strzeżenia jest uwarunkowany przez nas a nie przez przedmiot poznawa
ny, przez rzecz? Powstaje rozróżnienie m iędzy przedmiotem spostrzega
nym i jego własnościami a podmiotem poznającym i jego spostrzeżeniami, 
między stanem faktycznym, obiektywnym a naszą o nim wiedzą, między 
tym, co jest, a tym, co się nam jawi, wydaje. Nawet gdybyśmy później

4 Zagadnienie to jako jedno z naczelnych teorii poznania wymienia wielu ba
daczy, podkreśla jego wagę R. Ingarden, a K. Diirr nawet sprowadza do niego całą 
problematykę teoriopoznawczą. Por. R. I n g a r d e n ,  Psycho-fizjologiczna teoria 
poznania i jej krytyka, 1930, s. 2 nn.

5 Stwierdzają to — m. in. — L. Nelson, A. Wiegner, A. Mahrburg, R. Ingar
den, K. Kowalski, F. Morandini, a L. Noel pisze na ten temat: „In the generał 
history of human thought as well as in the private history of each individual 
mind, such a reflection (scil. epistemological) is introduced by the fact of error 
and by the divergence which may in different minds regarding the same object, 
or between different moments in the same mind”. The neo-scholastic approach to 
the problems of epistemology, [W:] Le realisme immediat, 1938, s. 271.
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stwierdzili wyjątkowość złudzeń w  naszym poznawaniu, przecież przy
znać musimy, że w  trakcie zachodzenia złudzeń jesteśm y całkowicie —  
przynajmniej tak jest bardzo często —  przeświadczeni o obiektywnej 
wartości naszych ujęć. Poznanie informujące i poznanie pozorne przeży- 
ciowo, spontanicznie zdają się być nieodróżnialne, bo podają się za ujęcie 
tego, co dane. Dlaczego więc przekładamy jedne spostrzeżenia nad dru
gie? Dlaczego uważamy, że nie łudzim y się w  dalszych spostrzeżeniach? 
Czym się one m iędzy sobą różnią? Czym jest błąd? Co to jest spostrzeże
nie? Co to jest poznanie? Jakie są warunki uzyskania poznania wartościo
wego, tzn. informującego wiernie o przedmiocie?

Jeżeli nie przejdziemy do porządku dziennego nad tego rodzaju pyta
niami, jeśli chcem y w  sposób intelektualnie odpowiedzialny rozstrzygnąć 
wątpliwości, jeżeli nie chcemy poprzestać na tym, co spontaniczne — 
pytając o odpowiedniki naszych spostrzeżeń, pojęć i sądów dotyczących 
świata realnego i domagając się w  pełni racjonalnej, naukowej odpowie
dzi, zaczynamy uprawiać teorię poznania.

Pytanie o odpowiedniki obiektywne naszych stanów poznawczych 
może dotyczyć ich istnienia lub własności. Pierwsza sprawa wydaje się 
wcześniejsza i częściowo warunkująca drugą: bo nie może coś być jakoś 
określone i w  ogóle nie istnieć, a jeśli już coś istnieje, to musi być jakoś 
określone, musi mieć jakiś zespół własnych treści. Poza tym  nasuwa się 
tu do rozpatrzenia związek m iędzy poznaniem istnienia jakieś rzeczy 
a poznaniem istnienia poznania (np. poznania tej rzeczy).

Pytając o odpowiedniki aktów podmiotu poznającego zwracamy w  spo
sób naturalny uwagę na sam podmiot poznający. Czy w  nim i w  jego 
aktach znaleźć można jakiś niepowątpiewalny grunt do rozważań?

Naturalnie rozumie się przez podmiot poznający osobnika psycho
fizycznego, który sam siebie poznaje np. w  aktach spostrzeżenia w e
wnętrznego. Okazuje się jednak, że i w  ramach tego spostrzeżenia, doty
czącego aktów, stanów i własności psychicznych podmiotu, zachodzą 
błędy i złudzenia. Gdzie więc szukać poznania niepowątpiewalnego, które 
dostarczyłoby nam jakiegoś zasobu twierdzeń pewnych? Znalezienie na 
to pytanie odpowiedzi wiąże się ze znalezieniem odpowiedzi na inne py
tanie: co jest powodem zachodzenia złudzeń i błędów w  poznaniu? Na 
ogół odpowiada się, że powodem jest jakiś dystans ontyczny między pod
miotem (czy jego aktem) a przedmiotem oraz transcendencja przedmiotu. 
Jedynie to, co immanentne względem podmiotu lub jego aktu, wyklucza 
pomyłki, jedynie to, co zawarte lub bezpośrednio ontycznie związane 
z przebiegami świadomości, dane jest w  sposób niepowątpiewalny. To 
w  gruncie rzeczy ontologiczne czy m etafizyczne rozwiązanie było moto
rem szukania w naszej świadomości takiej sfery lub takiego nastawienia, 
która lub które gwarantuje stałą prawdziwość swych rezultatów. Obser
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w ujem y w ysiłki czynione w  tym kierunku przez m. in. Kartezjusza, 
M alebranche’a, empiryków angielskich, Kanta, empirokrytyków czy 
fenomenologów. Wskazywano na rozmaite sytuacje i czynności poznaw
cze, w  których nie mogą zaistnieć pomyłki —  przynajmniej co do istnie
nia przedmiotu poznawanego. Zrodziło to koncepcje „cogito”, „transcen
dentalnej apercepcji”, „świadomości w  ogóle”, „czystej świadomości”, 
„czystego doświadczenia”, „ego teoriopoznawczego”, „przeżycia” czy „in
tuicji przeżywania”. Kartezjańskie „cogito” dało początek tzw. transcen
dentalnej metodzie rozwiązywania zagadnienia istnienia świata realnego, 
polegającej na szukaniu odpowiedzi na pytanie: czy  i jak można wywieść 
z istnienia podmiotu i treści aktów („cogitationes” u Descartesa) istnie
nia świata realnego?6; „wywieść" znaczy tu „uznać’’ lub „uzasadnić” 
(na podstawie niepowątpiewalnych danych podmiotu) istnienie przedmio
tu oraz określić, rozpoznać sposób tego istnienia względem podmiotu 
(i jego aktów). Szczytowym  w  pewnym sensie rezultatem tych poczynań 
było Husserlowe przeciwstawienie „doświadczenia transcendentnego” 
podmiotu realnego, psychofizycznego —  „doświadczeniu immanentnemu” 
czystego podmiotu „irrealnego” (czystego „ja”). Wszystkie przeżycia 
i zespoły świadomościowe leżące w  zasięgu możliwego doświadczenia 
immanentnego stanowią „czystą świadomość” w tym u jęciu 7. Rozróż
nienia te pogłębiły dystans między przedmiotem pojętym jako faktycz
nie istniejący byt realny a podmiotem i jego czynnościami poznawczymi. 
Zrodziły one „problem mostu” (w którym chodzi o możliwość i sposób 
przejścia z w iedzy o poznaniu do wiedzy o rzeczywistości) lub pokrewny 
mu „problem transcendencji” (w których chodzi o to, czy podmiot może 
poznać względnie faktycznie poznaje coś innego niż siebie i swoje akty 
i stan y)8. Sytuację skomplikowała rozbieżność poglądów na temat cha
rakteru i rodzajów poznania, zwłaszcza co do struktury spostrzeżeń9.

Zagadnienie obiektywności poznania świata zewnętrznego łączy się 
więc z zagadnieniem obiektywności poznania podmiotu. Naturalnie prze
nosi się go i na poznanie różnorodnych wytworów podmiotu. Nasuwają 
się pytania coraz to ogólniejsze, coraz to bardziej odważne: „czy coś

6 Por. R. I n g a r d e n , Spór o istnienie świata, 1960, t. I, s. 16.
7 Tamże, s. 19.
8 O „problemie mostu” mowa przede wszystkim wśród neoscholastyków. Por. 

np. A. S t ę p i e ń ,  Stanouoisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania, „Rocz
niki Filozoficzne”, X  (1962), z. 1, s. 137 i 140 n. O „problemie transcendencji” mówi 
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, 1949, s. 78.

0 Neoscholastycy zasadniczo utrzymali pojmowanie podmiotu poznającego 
(i jego przeżyć poznawczych) jako czegoś realnego nawet wtedy, gdy — np. w  
szkole lowańskiej — nawiązywali w punkcie wyjścia do kartezjańskiego „cogito”. 
Dyskusje na ten temat częściowo omawia J. Stępa, Poznawalność św iata rzeczy
wistego w  oświetleniu św. Tomasza, 1930.
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w  ogóle poznajemy?”, „czy w  ogóle m ożliwe jest poznanie?”, „czy można 
uzasadnić, że coś w  ogóle poznajemy?”. Stawia się niekiedy tak zagad
nienia, jakby można rozpatrywać poznanie i jego wartość spoza obrębu 
tego poznania, niejako wychodząc poza podmiot poznający. Niefrasob
liw e używanie wyrazu „w ogóle” nie może nie spowodować zasadniczych 
trudności w  uprawianiu problematyki teoriopoznawczej, nie może nie 
grozić antynomiami.

Każdy z wym ienionych lub ze związanych z nimi problemów dopusz
cza rozmaite rozumienia. Rozpatrzmy to na przykładzie pytania: czy 
i jak można przejść od podmiotu do przedmiotu?

Pytanie to jest w łaściwie koniunkcją dwóch pytań, m ianowicie py
tania „czy można przejść od podmiotu do przedmiotu?” oraz pytania „jak 
można przejść od podmiotu do przedmiotu?”

Przy pierwszym rozumieniu w  pytaniach tych chodzi o czystą moż
liwość przejścia, a więc o sprawę ontologiczną 10.

Przy drugim rozumieniu chodzi o faktyczne przejście, o jego istnie
nie lub zaistnienie. Tu jeszcze mogą być różnice w interpretacji pytań. 
Może np. chodzić o sprawę typowo metafizyczną, a więc o to, czy i jak 
faktyczna struktura ontyczna (istota i sposób istnienia) podmiotu pozna
jącego (i jego czynności) oraz przedmiotu realnego dopuszcza jego pozna
wanie. Przy interpretacji psychologicznej zagadnień chodzi o to, czy  
i jakie istnieją procesy psychiczne dotyczące przedmiotów realnych. Przy 
interpretacji historycznej chodzi o to, jak przedstawia się poznanie 
świata realnego w  św ietle dziejów poznawania ludzkiego lub dziejów  
nauki. Znaleźć by wreszcie można interpretację socjologiczną, a nawet 
i biologiczną powyższych pytań.

W szystkie te rozumienia (które nie są tylko rozumieniami m ożliwy
mi, ale i faktycznie stosowanymi) mają charakter przedmiotowy. Istnieją 
też interpretacje metaprzedmiotowe, w  których chodzi o same te pyta
nia, ich znaczenie, strukturę, uzasadnienie itp. Tu też wym ienić trzeba 
ściśle teoriopoznawcze rozumienie owych pytań, przy którym chodzi
o to, czy i jak można wykazać (uzasadnić) lub faktycznie wykazuje się 
(uzasadnia) przejście od podmiotu do przedmiotu, lub inaczej formułu
jąc: czy i jak można wykazać prawdziwość (wzgl. nieprawdziwość) tezy
o przejściu od podmiotu do przedmiotu.

Te rozważania prowadzą nas do rozróżnienia ontologii poznania, m e
tafizyki poznania, psychologii (lub psychofizjologii) poznania, historii

10 Rozróżniając między zagadnieniami ontologicznymi (dotyczącymi tego, co 
możliwe) a metafizycznymi nie opowiadamy się tym samym za koncepcją onto
logii, związaną z dyskusyjną — naszym zdaniem — teorią idei i oglądu ejdetycz- 
nego. Por. A. S t ę p i e ń ,  M etafizyka a antologia, „Roczniki Filozoficzne”, IX  
(1961), z. 1.
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poznania itd. oraz teorii poznania. W tym  ostatnim wypadku chodzi
o wartość, dokładniej o prawdziwość poznania.

Mamy obecnie do czynienia z rozmaitymi szkołami i stanowiskami, 
z licznymi publikacjami, z wielokrotnie czynionymi próbami system aty
zacji i podręcznikowego opracowania problematyki teoriopoznawczej. 
Podobną rozmaitość spotykamy w zakresie problematyki metateoriopo- 
znawczej (zazwyczaj poruszanej na marginesie problematyki teoriopo
znawczej). Wśród tej rozmaitości można jednak ustalić pewne rozwiąza
nia alternatywne, pewne poglądy dominujące oraz powody istniejących  
rozbieżności. Dalsze rozważania dadzą nam niejednokrotnie sposobność 
do —  przynajmniej częściowego — wniknięcia w tę sytuację metateorii 
poznania 11.

Spróbujmy teraz się zastanowić —  choćby w sposób wstępny, prowi
zoryczny — nad pytaniem: czy istnieje taka nauka jak teoria poznania9

Kiedy jakaś nauka N istnieje? Zachodzi tu możliwość zaproponowa
nia kilku odpowiedzi, np.:

1. Nauka N istnieje, jeśli istnieje charakterystyczny dla niej zespół 
problemów (określony np. przez podanie przedmiotu, do którego się od
noszą, lub celów czy motywów, dla których zostały postawione);

2. Nauka N istnieje, jeśli istnieje odpowiednia metoda realizacji ce
lów poznawczych tej nauki;

3. Nauka N istnieje, jeśli istnieją dyskusje na temat sensu czy roz
wiązań problematyki tej nauki;

4. Nauka N istnieje, jeśli istnieje zgoda wśród specjalistów co do 
określenia tej nauki (tzn. jej przedmiotu, celu, problematyki);

5. Nauka N istnieje, jeśli istnieje zgoda wśród specjalistów co do 
metody tej nauki;

6. Nauka N istnieje, jeśli istnieje zgoda co do rozwiązania przynaj
mniej zasadniczych problemów tej nauki;

7. Nauka N istnieje, jeśli istnieje rozwój tej nauki (lub także jeszcze, 
jeśli istnieją ogólnie przyjęte przez specjalistów kryteria tego rozwoju).

Są to chyba zasadnicze sposoby rozumienia postawionego wobec teorii 
poznania pytania 12. Pomijamy takie jak ten, że teoria poznania istnieje, 
gdy istnieją książki zatytułowane „Teoria poznania” (czy podobnie) lub

11 Niewątpliwy postęp w postaci bardziej pogłębionego rozumienia proble
matyki i precyzyjniejszej argumentacji (widoczny przynajmniej w  niektórych 
środowiskach) pozostaje często w cieniu wobec jaskrawych rozbieżności (np. fe
nomenologia równocześnie rozszerza swoje wpływy, stając się nawet modna, i na
potyka na ostrą krytykę). Wydaje się, że zbyt przeważają rozważania krytyczne 
i polemiczne nad systematycznymi i konstruktywnymi. Stwarza to niekiedy pozór 
chaosu i jałowości.

12 Lista ta oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Tyle jest prze
cież kryteriów istnienia jakiejś nauki, ile jest jej cech charakterystycznych.
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gdy na uniwersytetach wygłaszane są wykłady z zakresu „teorii pozna
nia”.

Teoria poznania istnieje w  sensie (1). Istnieje bowiem charaktery
styczny dla teorii poznania zespół problemów. Taki zespół stanowią pro
blem y dotyczące poznania ludzkiego w  aspekcie jego prawdziwości, pod
jęte celem uzyskania oceny wartości poznania ludzkiego.

Wydaje się też, że teoria poznania istnieje w  sensie (2). Jednym z ce
lów tej pracy będzie wykazanie istnienia m etody odpowiedniej do reali
zacji zadań wskazanych przez wyżej wymienioną problematykę teorii 
poznania. Dlaczego w  takim razie taka metoda nie jest ogólnie znana 
i stosowana z widocznym pożytkiem dla teorii poznania? Na to odpo
wiedzieć można, że metoda, którą tu mamy na uwadze, była niejedno
krotnie przez wielu stosowana, a brak ogólnej jej znajomości czy stoso
walności jest przypadkiem historycznym. (Czy analogiczne przypadki nie 
w ystępowały w rozwoju innych nauk, np. fizyki lub matematyki?).

Teoria poznania istnieje w sensie (3) i ten punkt nie wymaga zapew
ne bliższych wyjaśnień.

Natomiast nie istnieje teoria poznania w sensie (4). Istnieje szereg 
propozycji a nawet realizacji rozmaitych koncepcji teorii poznania. 
Twierdzi się przy tym na ogół, że koncepcje konkurujące są —  z takich 
czy innych powodów — nie do przyjęcia lub niemożliwe. Być może jed
nak, że niektóre z tych koncepcji mogą istnieć obok siebie jako różne 
nauki. M ielibyśmy wówczas sytuację analogiczną do sytuacji w  psycho
logii, gdzie spór m iędzy introspekcjonistami a behaviorystami może 
przejść w  pokojowe współistnienie dwóch odrębnych nauk: nauki o psy
chice ludzkiej i nauki o zachowaniu się istot żyjących 13.

Z podobnych powodów nie istnieje teoria poznania w sensie (5). 
Względnie istnieje w iele teorii poznania, gdyż istnieje szereg propozycji 
co do m etody teorii poznania, a niektóre z nich są stosowane i osiągają 
jakieś rezultaty.

Trudno odpowiedzieć, czy teoria poznania istnieje w  sensie (6). Sądzi
my, że kłopot byłby tu i z innymi naukami, np. z fizyką. Nawet wtedy, 
gdybyśm y zgodzili się co do tego, które problemy są „zasadnicze” i gdy
byśm y obliczyli, ile z nich jest „uzgodnionych”, a ile nie. Trzeba przy
znać, że teoria poznania, szczególnie w  zestawieniu z matematyką czy 
fizyką, robi — zwłaszcza na zewnętrznym  obserwatorze — wrażenie tere
nu grząskiego, na którym plenią się rozbieżności, ale wrażenie to ustę
puje w miarę studiów (nie tyle o teorii poznania, ile w  teorii poznania) 
obserwatora. Jeżeli w iele podstawowych spraw nadal uznać trzeba za 
niedostatecznie wyjaśnione, rozpoznane, jeżeli pewnych rozbieżności nie 
da się jeszcze zlikwidować, usunąć, to jednak można już teraz w  wielu

13 Zob. M. K r e u t z ,  Metody współczesnej psychologii, s. 7.



kwestiach wyeliminować niektóre stanowiska, a przede wszystkim moż
na zrozumieć powody rozbieżności i argumentacje stron przeciwnych.

Podobnie trudno powiedzieć, czy teoria poznania istnieje w  sensie (7). 
Co stanowi kryterium rozwoju? Można by się kusić o odpowiedź, na 
czym polega rozwój, a nawet postęp, w przyrodoznawstwie czy w mate
matyce. Zdaje się, że filozoficzny charakter teorii poznania czyni jej 
rozwój czymś znacznie bardziej odmiennym od rozwoju nauk szczegóło
wych, realnych czy formalnych. Nawet gdybyśmy traktowali „rozwój” 
jrko kwalifikację czysto opisową, zastosowanie tego terminu w sposób 
odpowiedzi?lny musiałoby być poprzedzone specjalnie zorientowanymi 
badaniami przygotowawczymi.

W yjaśnień wymagałoby jeszcze użyte wyżej parokrotnie słowo „spe
cjaliści”. Nie będziemy się jednak dalej tą sprawą zajmować, gdyż — 
jak już przedtem stwierdziliśm y — nie jest ona istotna dla naszej proble
matyki. W każdym razie powyższe uwagi zdają się wskazywać na to, iż 
niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie o istnienie takiej nauki jak teoria 
poznania, oraz że sama droga rozważań historyczno-opisowych nie w y
starczy. Jeżeli na twierdzenie, że są różne m etody i każda z nich ma 
własne rezultaty, a niepowodzenia teorii poznania —  jeżeli takie istnieją 
—- są przypadkowe, ktoś powie, że niektóre z tych metod czy rezultatów  
są pozbawione wartości, a sytuacja nie jest sprawą przypadku — trzeba 
opuścić dziedzinę historii nauk, trzeba od opisu przejść do oceny, trzeba 
podjąć to, co chciałoby się nazwać analizą logiczną i epistemologiczną 
sprawy.

§ 3. ZASADNICZE PYTANIA

Powyższe uwagi zdają się skłaniać do sądu, że nie należy szukać roz
wiązania sporu na gruncie rozważań historycznych lub czysto opisowych, 
albo inaczej formułując: należy pytać o to, jaka powinna być teoria 
poznania i jej metoda.

Pytania, które w związku z tym należy podjąć, układają się w takiej 
kolejności:

1. Jak należy pojąć teorię poznania (tzn. jej przedmiot i cel)?
2. Czy taka teoria poznania jest możliwa (tzn. czy mogą istnieć 

względnie istnieją odpowiednie środki jej realizacji)?
Pełna odpowiedź na drugie pytanie jest odpowiedzią na pytanie o m e

todę teorii poznania. Dopiero po tym  można pytać o istnienie w jakimś 
ustalonym sensie teorii poznania.

Przystępując do znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania musimy 
sobie odpowiedzieć na dwa inne:
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3. Czy i jak można odpowiedzieć na te pytania?
4. Jakie warunki spełnić musi spcsób uzyskiwania odpowiedzi?
Rozpocznijmy od czwartego pytania.' N ie chodzi o to, by byle jak

dojść do takiej czy innej odpowiedzi. Uznanie odpowiedzi musi być za
sadne, postępowanie musi być „odpowiednie”, „poprawne”, chciałoby się 
powiedzieć jednym słowem -— naukowe. Krótko mówiąc: sposób uzyski
wania odpowiedzi musi spełniać podstawowe postulaty naukowości. 
A więc po uświadomieniu sobie znaczenia określeń „naukowy”, „popraw
ny”, „zasadny” możemy próbować odpowiedzieć na trzecie pytanie.

Istnieje bodaj tylko jedna droga do okazania, że jakaś koncepcja teorii 
poznania winna być uprawiana, że obowiązuje normatywnie. Racji uzna
nia normy „należy uprawiać taką a taką teorię poznania w ten a ten spo
sób” można szukać w ocenie prakseologicznej (która — jak wiadomo — 
sprowadza się do pewnego zdania warunkowego): „jeżeli chcesz osiągnąć 
takie a takie cele, musisz podjąć takie a takie czynności”. Racją dla po
winności uprawiania takiej a nie innej koncepcji teorii poznania może 
być okazanie, że tylko ta koncepcja spełnia pewne postulaty naukowe, 
pewne potrzeby poznawcze. Rezygnacja z tej koncepcji mogłaby być 
usprawiedliwiona jedynie uprzednim stwierdzeniem, iż koncepcja ta ze 
względów zasadniczych nie jest możliwa, nie nadaje się do realizacji.

Widać z tego, iż podstaw rozstrzygnięcia naszego sporu szukać m usi
my w rozstrzygnięciach najbardziej fundamentalnych, związanych ze 
sformułowaniem koncepcji nauki i poznania. Musimy sobie — w miarę 
możliwości dokładnie — uświadomić, jaką koncepcją nauki operujemy 
i dlaczego taką właśnie. Zresztą w tej chwili nawet nie wiemy, czy pyta
nia o koncepcję poznania i nauki będą pytaniami ostatecznymi. Z jednej 
strony nie powinno nas to dziwić, gdyż przecież spór nasz ma charakter 
filozoficzny, a wszystko, co filozoficzne, jest ściśle związane z tym, co pod
stawowe. Z drugiej zaś, szukając podstaw rozstrzygnięcia podjętej proble
matyki w samej koncepcji poznania i nauki znajdujemy płaszczyznę roz
ważań — wydaje się — najbardziej neutralną z możliwych, najbardziej 
szeroką, dopuszczającą do dyskusji bardzo rozmaite stanowiska.

Nasunąć się tu może komuś wątpliwość, czy żądanie n a u k o w e g o  
sposobu uzyskania odpowiedzi na wyżej sformułowane pytania nie prze
sądza tym  samym możliwości uprawiania nauki w ogóle, a zwłaszcza 
możliwości naukowego rozważania problematyki metateoriopoznawczej. 
Czy nie grozi to dogmatyzmem? Czy należy rozpoczynać rozważania ma
jące na celu niedogmatyczne ugruntowanie pewnej koncepcji teorii poz
nania od przyjmowania pewnej koncepcji poznania naukowego, od postu
lowania realizacji tej koncepcji?

Odpowiadamy. Po pierwsze, zarzut dogmatyzmu byłby tylko wtedy  
uprawniony, gdybyśm y w  sposób dowolny lub niedostatecznie uzasad
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niony wprowadzili pewną koncepcję poznania i nauki oraz postulat ich 
realizacji. Po drugie, nie wolno byłoby nam stawiać pytania „czy i jak 
można zrealizować warunki naukowego poznania w  dochodzeniu do uza
sadnienia wyboru i możliwości realizacji pewnej koncepcji teorii pozna
nia?” tylko wtedy, jak się wydaje, gdyby bądź nie można było w ogóle 
odróżnić poznania naukowego od nienaukowego, bądź nie można było 
stosować tego odróżnienia. Ale w takim razie należy podjąć próbę w y
jaśnienia sobie lub odpowiedniego wyboru koncepcji poznania i nauki. 
Trudno przy tym rozstrzygnąć od razu, która z nasuwających się dróg 
jest najodpowiedniejsza. Ustalenie jednak na początku — choćby w roli 
próby — koncepcji poznania naukowego stawia nas w sytuacji większej 
samoślwiadomości metodologicznej, nie wyklucza zresztą jakiejś w eryfi
kacji trafności i przydatności tej koncepcji. Nie widzimy zresztą celowości 
postulowania, aby każdy krok naszych w s t ę p n y c h  rozważań był od 
razu nacechowany pewnością i dawał rezultaty nieobalalne.
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R o z d z i a ł  II

KONCEPCJA POZNANIA NAUKOWEGO

§ 4. KONCEPCJA POZNANIA

Nauka — w  tym  znaczeniu, które dla nas jest podstawowe — jest 
jakimś typem  poznania, jest poznaniem zorganizowanym w pewien spo
sób. Rozważania o nauce m usimy więc rozpocząć od wyjaśnień dotyczą
cych samego poznania.

Aby uzyskać jakieś informacje o poznaniu, trzeba przystąpić do jego 
poznania. Jest to ułatwione ze względu na narzucające się nam rozróż
nienie między czynnościami poznawczymi a innymi. Dane nam jest pier
wotne zróżnicowanie między poznaniem a niepoznaniem. Dokładniejsze 
zwrócenie uwagi na to, co stanowi o swoistości („poznawczości”) pozna
nia, prowadzi do dalszych rozróżnień. Przede wszystkim należy odróżnić 
poznanie jako czynność uzyskiwania informacji o czymś od rezultatu tej 
czynności w  postaci zdobytej wiedzy o czymś. Wśród czynności poznaw
czych wyróżnić można akty poznawcze jako pewne całości przeżyciowe, 
rozmaitych zresztą rodzajów. Każdy z tych aktów przynależy do strumie
nia świadomości podmiotu poznającego. Jest czymś określonym, co zwraca 
się ku czemuś drugiemu, ujmuje jakiś przedmiot. Przyjm ujem y więc 
intencyjny charakter aktów poznawczych oraz różnicę m iędzy aktem, jego 
treścią (która jako zawartość aktu wraz z nim przynależy do strumienia 
świadomości podmiotu poznającego) i przedmiotem aktu 1. Przedmiot jest 
zawsze transcendentny wobec aktu, co najmniej w  tym sensie, iż nie sta
nowi części lub momentu samego aktu, lecz całość odrębną. Tak się ma 
rzecz przy spostrzeganiu (zewnętrznym i wewnętrznym), przypominaniu, 
ujęciu pojęciowym, sądzeniu. Zachodzą poza tym  sposoby jakiegoś zazna
jamiania się z czymś bez intencyjnego skierowania na jakiś przedmiot. 
Tak się ma sprawa przy przeżywaniu oraz doznawaniu wrażeń (podczas 
spostrzegania). W tym  ostatnim przypadku właściwie trudno mówić o po
znawaniu i — być może — doznawanie należy traktować tylko jako w a
runek zaistnienia pewnych aktów poznawczych lub część składową pew 
nych procesów poznawczych. Jeżeli chodzi o samo przeżywanie (czyli

1 Nowszą historię tego dawnego rozróżnienia omawia L. Blaustein, Husser- 
lowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, 1928.
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prostą świadomość przeżywanego aktu), to jest ono elementem lub mo
mentem aktu, z którym zaznajamia. (Bliższy opis tych spraw można zna
leźć przede wszystkim u fenomenologów) 2.

Ustalając koncepcję poznania uświadomić sobie musimy nie tylko 
ogólną strukturę aktu poznawczego, ale również podstawową funkcję 
poznania. Otóż wydaje się, iż pewne nasze czynności czy akty nazywamy 
poznawczymi bądź dlatego, że dostarczają nam one pewnych informacji
o przedmiotach, bądź dlatego, że one warunkują lub ułatwiają osiągnięcie 
tych informacji. Sam charakter tych informacji może być też różnie po
jęty. W związku z tym np. R. Ingarden w Essentiale Fragen wyróżnia 
trzy koncepcje poznania: deskrypcyjną, genetyczną, intuicjonistyczną, 
oraz twierdzi, że poznanie to nie po prostu m yślenie o czymś ani jedno
znaczne wyznaczenie przedmiotu, lecz przede wszystkim bezpośrednie 
dojrzenie przedmiotu takim, jaki on jest. Nie sądzimy, iż trzeba wybie
rać między powyższymi trzema ujęciami poznania. Warto może jednak 
już teraz uświadomić sobie, że niemożliwy jest ani opis, ani tym bardziej 
podanie przyczyn zaistnienia i ukwalifikowania przedmiotu, gdybyśmy 
nie m ieli z nim jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu poznawczego lub 
przynajmniej jakiegoś odpowiedniego równoważnika takiego kontaktu.

Nie wchodzimy tutaj w  bliższą analizę rozmaitych aktów poznawczych 
czy też związków m iędzy intuicją, opisem a znalezieniem genezy. W y
daje się jednak pożyteczne z uwagi na dalsze nasze rozważania przyjrzeć 
się nieco dokładniej dwom podstawowym cechom ludzkiego poznania: 
aspektywności i refleksywności.

Aspektywność poznania polega — najogólniej mówiąc — na tym, iż 
wszelkie nasze ujęcia zmysłowe czy intelektualne, wszelkie spostrzeżenia, 
pojęcia, sądy i definicje ujmują swój przedmiot (to, czego dotyczą) jedy
nie z określonego punktu widzenia, „pod pewnym kątem ”, a więc na spo
sób np. wzroku, który widzi barwę jakiegoś przedmiotu tylko z jednej 
strony, w określonym ujęciu perspektywicznym, w określonym oświetle
niu itp. Ażeby dostrzec, percypować przedmiot, musi podmiot poznający 
nastawić się nań względnie być nastawiony (jak luneta jest nastawiona 
na obiekt gw iezdny)3; to nastawienie może być spontaniczne lub nie, 
zawsze jednak jest określone i wyznacza poznającemu pole percepcji. 
Przedmiot jest nam dany w pewnym ustosunkowaniu się wzajemnym  
podmiotu i przedmiotu. Aspekt to ów kąt widzenia, ów wzgląd, owo na
stawienie. Poznajemy zawsze coś w  określonym aspekcie. W zależności 
od tego aspektu przedmiot inaczej nam się przedstawia (np. jakaś bryła

2 Odmiennego stanowiska broni N. Łubnicki, Zagadnienie stosunku tzw. zja
wisk psychicznych do tzw. zjawisk fizycznych, „Kwartalnik Filozoficzny”, XII 
(1935), z. 4. Zob. niżej, rozdz. IV, przyp. 5 (s. 107 n.).

3 Przykład zaczerpnięty od S. Błachowskiego, Nastawienia i spostrzeżenia, 1917.
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ukazuje inną swą stronę), czego innego się o nim dowiadujemy. Aspek- 
tywność jest cechą nie przedmiotu, lecz naszego poznania. W ydawać się 
może, że powiedzenie „badam x  w  aspekcie A ” znaczy tyle, co powiedze
nie „badam A należące do x ”. Np. badanie bytu w  aspekcie istnienia 
(jako istniejącego) to tyle, co badanie istnienia bytu, spostrzeżenie jakie
goś ciała z tego a tego aspektu to zobaczenie jego takiej a takiej strony. 
Otóż nie jest tak nie tyle dlatego, że np. badanie bytu w  aspekcie istnie
nia to nie tylko badanie istnienia bytu, ale i tego wszystkiego, co się 
w bycie z istnieniem łączy, to istnienie warunkuje lub jest przez nie 
warunkowane, ile z tego powodu, iż nie wolno zacierać różnicy między 
pewną właściwością poznania (jaką jest aspektywność) a stroną przed
miotu, który dany nam jest poznawczo nie od razu, wszechstronnie i w y
czerpująco, lecz jedynie —  bo tak to trzeba wyrazić — określonymi por
cjami, pewnym  doborem swych kwalifikacji, pewnym  sposobem zacho
wania się w  określonej sytuacji 4.

W św ietle tych stwierdzeń warunkiem rozpatrywania jakiegokolwiek 
zdania jako tezy czy antytezy systemu, jako wyrażenia prawdziwego lub 
fałszywego jest uprzednie zrelatywizowanie tego zdania do określonego 
aspektu ’. N ie potrzeba chyba dodawać, iż taka relatywizacja nie ma nic 
wspólnego z relatywizm em  teoriopoznawczym, który głosi, że prawdzi
wość jakiegokolwiek zdania zależy od tego, kto je wygłasza i w  jakich 
okolicznościach, a nie jedynie od relacji zachodzącej m iędzy sensem tego 
zdania a faktycznym  stanem rzeczy, do którego się ono odnosi. Aspek- 
tywności poznania nie można się pozbyć, ponieważ jest ona następstwem  
struktury naszych aktów poznawczych. Spowodowaną przez nią pewną 
ograniczoność, ułomność naszego poznania osłabia inna istotna właści
wość poznania ludzkiego: jego refleksywność.

4 Celem zachowania tego rozróżnienia rezygnujemy z używania pojęcia 
„aspektu przedmiotowego”, które ma oznaczać „dobór wybijających się na czoło 
w  określonej sytuacji poznawczej cech i związane z tym całościowe piętno przed
miotu, przyporządkowane zajętej wobec niego postawie” (M. G o ł a s z e w s k a ,  
Filozoficzne podstawy krytyk i literackiej, 1963, s. 214), chociaż pojęcie takie nie
kiedy może okazać się użyteczne. Wolelibyśmy już raczej używać terminu „strona 
przedmiotu”. Terminem „aspekt" zarówno w sensie przedmiotowym, jak i pod
miotowym posługuje się Ingarden w Sporze o istnienie świata.

5 Zwrócenie uwagi na aspektywność poznania i konsekwencje stąd płynące 
nie jest obce zarówno staroindyjskim dżinistom, jak i Arystotelesowi i scholasty
kom. Ci ostatni rozróżniając „przedmiot materialny”, „przedmiot formalny quo” 
i „przedmiot formalny quod” mieli na uwadze tak nastawienie podmiotu (czy spe
cyfikację władzy poznawczej), jak i poznawaną stronę przedmiotu. Przypomina się 
tu też spotykane u Husserla rozróżnienie między przedmiotem, który jest intendo- 
wany, a przedmiotem takim, jaki jest intendowany. Czymś innym jest wygląd 
przedmiotu (ujęty tak, jak to czynią fenomenologowie): w  zasadzie nie jest on 
tym, co poznajemy, ale tym, czym poznajemy i czego doznajemy przy poznawaniu.
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Refleksywność poznania polega na tym, iż każde nasze poznanie może 
być ujęte i analizowane przez inne nasze poznanie, każda czynność po
znawcza i każdy jej wytwór, rezultat, może być przedmiotem (rozważań) 
innej czynności i innego wytworu (rezultatu) poznawczego. Dzięki temu 
potrafimy nie tylko uświadomić sobie aspektywność poznania (i płynące 
stąd konsekwencje), ale też dostrzec związki i relacje zachodzące między 
poszczególnymi aspektami, a nawet pewną hierarchię aspektów. Reflek
sywność umożliwia istnienie badań teoriopoznawczych.

Stwierdzenie zachodzenia błędów poznawczych lub przynajmniej 
uzasadnienie możliwości błądzenia czyni pożytecznym rozróżnienie mię
dzy poznaniem jako przeżyciem informującym (i jego rezultatem) a po
znaniem jako przeżyciem przeżywanym jako przeżycie informujące 
(i jego rezultatem). Dotychczasowy opis odnosi się do poznania zarówno 
przy pierwszym, jak i przy drugim rozumieniu „poznania”.

§ 5. RACJONALNA KONCEPCJA NAUKI

Nie chcemy się tutaj oddalać od głównego naszego tematu i snuć 
przypuszczeń na temat genezy racjonalnego ideału wiedzy. Człowiek to 
jestestwo szukające prawdy i ceniące rzetelne, wiarygodne poznanie. 
Dlaczego? Być może decydujące i pierwotniejsze są tu czynniki życiowo- 
-praktyczne, związane przede wszystkim z jego biologiczną strukturą, 
wzgląd na utrzymanie swego istnienia indywidualnego lub gatunkowego, 
być może ważniejsze są charakterystyczne dla natury ludzkiej zaintere
sowania poznawcze (teoretyczne), wykraczające poza doraźne potrzeby 
orientacji w otoczeniu i przekształcania otoczenia.

Różnica m iędzy poznawaniem a np. pożądaniem, upodobaniem, ma
rzeniem dana jest wprost, spontanicznie. Człowiek ceni poznanie będące 
poznaniem, tak jak ceni złoto będące złotem a miłość będącą miłością. 
Wobec tego stwierdzenie zachodzenia błędów (w rozmaitej postaci) staje 
się faktem zatrważającym. Tym bardziej, że w  trakcie zachodzenia złu
dzeń przeżycie psychiczne (podające się za informatora) na ogół nie różni 
się jakimiś danymi empirycznie wprost (świadomościowo) cechami od 
przeżyć informujących, często też uwikłane jest w  przeżycia informu
jące — a rzadko następuje spontaniczne rozpoznanie błędu. Sytuacja 
godzi zarówno w  praktyczne, jak i teoretyczne interesy ludzkie. Rodzi 
się potrzeba zorganizowania badań, które pozwoliłyby odróżnić informa
cję od pozoru, które w yjaśniłyby powody pomyłek, które uratowałyby 
poznawczość poznania. Chodzi o ustalenie optymalnych w  skali ludzkiej 
warunków rzetelnego i wiarygodnego poznania.

W ten sposób dochodzi się do sformułowania szeregu twierdzeń, defi
nicji i postulatów, których źródła i cele przedstawiono powyżej. Zespół
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ich stanowi to, co chcemy nazywać racjonalną koncepcją n au k i6. 
W pierwszym swym  sformułowaniu nie stanowią oczywiście precyzyj
nego i definitywnego określenia nauki i naukowości. Posługują się w ie
loma terminami pierwotnymi i stąd odwoływać się muszą do pewnych  
bezpośrednio danych zróżnicowań.

Oto szereg rozróżnień i ustaleń, które prowadzą do sformułowania 
racjonalnej koncepcji nauki.

1. Wśród rozmaitych przeżyć (świadomych wzgl. uświadomionych 
czynności czy stanów) ludzkich wyróżniają się p r z e ż y c i a  p o z n a w 
c z e .

2. Przeżycia poznawcze charakteryzują się m. in. i przede w szyst
kim tym, że w  nich i dzięki nim podmiot przeżywający uzyskuje jakieś 
i n f o r m a c j e  o jakimś przedmiocie, jakąś wiedzę.

3. Zachodzą błędy i złudzenia, tzn. istnieją przeżycia, które są prze
żywane przez podmiot tak, jak przeżycia poznawcze (i które często w y
stępują w połączeniu z przeżyciami poznawczymi), a które z p o z o r u  
tylko informują o przedmiocie.

4. Należy więc odróżnić „poznanie” w sensie „przeżycie przeżywane 
jako inform atywne” i „poznanie” w  sensie „przeżycie inform atywne”. 
Poznanie prawdziwe to poznanie informujące nas o przedmiocie, to po
znanie ujawniające obiektywny (faktyczny) stan rzeczy. Poznanie fał
szywe to poznanie nieprawdziwe, a więc przeżycie, które tylko pozornie 
informuje o przedmiocie i doprowadza do rezultatów pozornie poznaw
czych, tzn. niezgodnych z obiektywnie (faktycznie) zachodzącymi stana
mi rzeczy 7.

5. Ponieważ informacji o przedmiotach dostarczają tylko przeżycia 
poznawcze, przy funkcjach i zamierzeniach czysto poznawczych zachodzi 
potrzeba w y e l i m i n o w a n i a  wszelkich względów lub czynników  
p o z a p o z n a w c z y c h .  Nie można w  poznawaniu odwoływać się do 
czynności, nastawień czy motywów, które ze swej natury nie nadają się 
do pełnienia funkcji poznawczych, a które mogą modyfikować zarówno 
te funkcje, jak i ich rezultaty (chodzi tu zwłaszcza o sferę emccjonalno- 
-wolitywną, o potrzeby i dążenia praktyczne).

6. Ponieważ złudzenia są najczęściej subiektywnie nieprzezwyciężal- 
ne (tzn. nie jest spontanicznie dany ich złudny charakter), trzeba znaleźć

G Można ją również nazywać racjonalną koncepcją wiedzy lub po prostu 
koncepcją nauki. Ajdukiewicz zdaje się utożsamiać poznanie racjonalne z pozna
niem naukowym, określając je jako poznanie intersubiektywnie komunikowalne 
i  kontrolowalne. Zob. K. A j d u k i e w i c z ,  Zagadnienia i kierunki filozofii, s. 72 
nn. Por. też A. S t ę p i e ń ,  Nieco o racjonalizmie i racjonalnej koncepcji nauki, 
„Więź”, IV (1961) 9.

7 Należy tu dodać, że ten, kto błądzi, nie wie, że bierze fałsz za prawdę. 
Często nie odróżnia się.błędu od fałszu.
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jakieś zabezpieczenie przed nimi w  postaci jakieś czynności uzasadnia
jącej, sprawdzającej, kontrolującej, racjonalizującej, obiektywizującej 
uznanie wartości poznawczej danego poznania (wzgl. jego rezultatu). 
Krócej: uznanie jakiegoś poznania za rzetelnego informatora wymaga 
wyraźnie uświadomionej r a c j i .

Zwrot „r jest racją uznania jakiegoś poznania p, w szczególności 
jakiegoś sądu s” może być jednak rozmaicie rozumiany. Zależy to od 
tego, jak pojmiemy stosunek, który ma zachodzić między tym r a uza
sadnianym (uznawanym) p lub s. W yróżnijmy przykładowo, nie wcho
dząc w szczegółowszą analizę — dwa rozumienia. Przy pierwszym — 
pytanie o rację to pytanie o źródło, sposób lub narzędzie poznania: 
s k ą d  (jak, dzięki czemu) wiemy, że jest tak a tak? Przy drugim — 
pytanie o rację to pytanie o m otyw (m. in. cel) uznania: d l a c z e g o  
uznajemy, że jest tak a tak?

7. Warunkiem podania racji informatywności jakiegoś poznania jest 
uświadomienie sobie (m. in.) dokładnie charakteru tego poznania, jest 
(wyżej już określona) r e f l e k s y w n o ś ć  naszych czynności poznaw
czych. Zachodzi ona dzięki temu, iż nasze czynności intelektualne (rozu
mowe) mogą ujmować inne czynności poznawcze, zarówno intelektualne, 
jak i zmysłowe.

8. Racja uznania jakiegoś p musi być o b i e k t y w n a ,  tzn. musi 
być racją ze względu na jej stosunek do tego p, a nie ze względu na to, 
kto, komu i w jakich zewnętrznych warunkach podaje ją za rację uzna
nia p.

9. Racja obiektywna musi być i n t e r s u b i e k t y w n i e  z a s a d -  
n a czy intersubiektywnie sprawdzalna, tzn. przekonująca dla każdej 
normalnej, kompetentnej inteligencji (dokładniej: dla podmiotu inteli
gentnego). Kompetencję nabywa się przez odpowiedni trening, określa 
przez opisanie tego treningu. Można powiedzieć, że uznanie racjonalne 
to uznanie inteligentne 8.

10. Realizacja intersubiektywnej zasadności wymaga od poznania 
(wzgl. jego rezultatu) intersubiektywnej s e n s o w n o ś c i ,  przekazy- 
walności, zrozumiałości.

11. Najdogodniejszym i najwszechstronniejszym ze znanych sposo
bów komunikowania, przekazywania informacji a także wyrażania 
i utrwalania własnych przeżyć jest artykułowany, pojęciowy j ę z y k ,  
występujący najczęściej w dwóch zamiennych postaciach: dźwiękowej 
i pisanej (niekiedy w  innych, np. w  dotykow ej)9.

8 Zdajemy sobie sprawę, że te ogólnikowe określenia nie wystarczają. W każ
dym razie sądzimy, że wszelkie szczegółowsze ustalenia będą się musiały posługi
wać pojęciami kompetencji i treningu.

9 Po bliższej analizie język okaże się tworem co najmniej dwuwarstwowym, 
na który składają się warstwa typowych kształtów (lub dźwięków) oraz warstwa
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12. Intersubiektywny sens wyrażeń języka (mówionego czy pisane
go) ostatecznie zasadza się na i s t n i e n i u  o b i e k t y w n y c h  s t a 
n ó w  p r z e d m i o t o w y c h  dostępnych poznawczo (współdoświadczal- 
nych) rozmaitym podmiotom poznającym i używającym języka w okreś
lonych sytuacjach, zasadniczo powtarzalnych. Jest to też warunkiem po
dawania uzasadnień, istnienia racji obiektywnych.

Obiektywność stanów przedmiotowych (oraz ich powtarzalność lub 
niezmienność) konieczna jest do tego, aby stany te były wielokrotnie 
dostępne temu samemu podmiotowi oraz wielu różnym podmiotom. 
Tylko dzięki takim stanom i wobec nich powstać mogą odpowiednie roz
różnienia intersubiektywnie zrozumiałe, powstać może odpowiedni język. 
Przyjmując obiektywność jakichś stanów przedmiotowych nie rozstrzy
gamy tym  samym sprawy ich egzystencjalnego charakteru (a więc np. 
tego, czy istnieją one realnie); wystarczy nam bowiem przyjąć, że stany 
te tak istnieją, iż mogą być wielokrotnie i wielopodmiotowo poznawane 
jako coś określonego, zastanego, w swej pozytywnej swoistości (jakości) 
ujmowanego w  jakichś aktach poznawczych.

13. Poznanie intersubiektywnie niedostępne, niekomunikatywne 
może być wprawdzie informatywne, ale w  nauce wystąpić może co naj
wyżej jako przedmiot badań (jeśli to jest z innych powodów możliwe!), 
a nie jako źródło lub narzędzie poznania.

14. Sprawność społecznych funkcji poznawczych zapewnić może 
określona odpowiedniość m iędzy poznaniem a strukturą języka utrwa
lającego i komunikującego to poznanie, a więc np. (ograniczając się tu 
do elementarnego przykładu) pojęciom odpowiadają nazwy, sądom zda
nia, zagadnieniom pytania itd. Język się tworzy lub modyfikuje ze 
względu na potrzeby poznawcze.

15. Sprawność funkcji poznawczych zapewnić może tylko język, 
który rządzi się jakąś logiką, tzn. spójnością, konsekwencją, niesprzecz- 
nością. W innym przypadku język zamiast służyć uzyskaniu intersubiek- 
tywnej zasadnosci sądów prawdziwych zacierałby różnicę między prawdą 
a fałszem. L o g i k a  musi przyjmować opozycję między prawdą a fałszem  
i ustalać warunki dziedziczenia prawdy przy operacjach czysto jęzj^ko- 
wych 10.

znaczeń. Wydaje się wątpliwe, ażeby funkcje poznawcze mógł pełnić język pojęty 
czysto fizykalistycznie. Por. R. I n g a r d e n ,  O dziele literackim, 1969, s. ?6 n.

10 Przystępując do ustalania koncepcji nauki mamy do czynienia z „logiką 
naturalną’' rządzącą językiem potocznym. Wraz z modyfikacjami języka ulec może 
modyfikacji i logika — o ile zajdzie potrzeba — np. przez zmianę funktorów, 
wprowadzenie nowych reguł definiowania i wnioskowania lub wyraźne sformuło
wanie i uściślenie tego, co było tylko potocznym zwyczajem. Nadmieńmy, że by
najmniej niełatwo jest podać określenie języka potocznego.
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16. Ponieważ za każdym pytaniem kryją się jakieś — niekoniecznie 
prawdziwe — założenia co do dziedziny, której te pytania dotyczą, sta
wianie pytań, podobnie jak uznawanie zdań, nie może być czynnością 
arbitralną.

17. Ponieważ żądanie od poznania niesprzeczności, konsekwencji, 
racji, czyli uzasadnienia, jest wysuwane ze względu na informatywność, 
czyli poznawczość poznania, traciłyby one (tzn. zarówno to żądanie, jak 
i poznanie) sens, gdyby byt — przedmiot informacji — był sprzeczny, po
zbawiony racji n . Stąd prawdziwość metafizycznych lub ontologicznych 
zasad niesprzeczności, racji dostatecznej (i pochodnych) jest warunkiem  
koniecznym realizacji racjonalnej koncepcji n au k i12.

18. Podważanie powyższych stwierdzeń, o ile będzie miało dosta
teczne, obiektywne racje, będzie mieściło się w  ramach racjonalnej kon
cepcji nauki; inaczej nie będzie w nią trafiało. Racjonalna koncepcja 
nauki — formułując minimum warunków wszelkiego intersubiektywne- 
go poznania — jako taka jest nieobalalna. Nie znaczy to, że wszystkie 
wymienione wyżej punkty są sformułowane ostatecznie, że nie można 
tu niczego — jeśli chodzi o szczegóły — zmienić, dodać lub opuścić. Ewen
tualne modyfikacje nie mogą jednak iść tak daleko, aby zatarły się róż
nice między przeżyciem informującym a nieinformującym, między praw
dą a fałszem, między tym, co zasadne (uzasadnione), a tym, co bezzasadne 
(dowolne). Z tego punktu widzenia jedynym alternatywnym rozwiąza
niem w przypadku odrzucenia racjonalnej koncepcji nauki jest — jak 
się zdaje — radykalne i permanentne milczenie. Jedynym sposobem  
podważenia całej tej koncepcji jest stwierdzenie, że nie istnieje lub nie
możliwe jest podanie zespołu (minimum) warunków koniecznych dla 
uprawiania wszelkiej nauki. Postępowanie zmierzające do uzasadnienia 
takiego twierdzenia potwierdzałoby słuszność jego negacji. Z tego m. in. 
powodu, że operować by musiało jakimś dostatecznie określonym poję
ciem nauki. Nie jest to rozstrzygnięcie o charakterze językowym, podyk
towane tylko pewnym sposobem rozumienia wyrazu „nauka”, jak nie

11 Nie chcemy tu wygrywać dwuznaczności słowa „racja”. Po prostu nie 
ma celu żądanie uzasadnienia poznania (poznanie odnosi się zawsze do jakiegoś 
przedmiotu), gdy wszelki przedmiot jest lub może być sprzeczny lub całkowicie 
nieuwarunkowany. Gdzie indziej chcemy okazać, że wówczas nie byłoby nawet 
podstaw do odróżniania tego, co uwarunkowane, od tego, co nieuwarunkowane, 
craz prawdy od fałszu.

12 Zarówno więc postulat obiektywności, jak i postulat zasadności i kon
sekwencji są realizowalne przy zachodzeniu pewnych sybuacji przedmiotowych. 
W ten sposób nie dowodzimy jeszcze prawdziwości wchodzących w grę twierdzeń 
metafizycznych, ale wskazujemy tylko na warunki uprawiania poznania nauko
wego
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jest analityczne (tu: językowe) twierdzenie, że czerwień jest barwą, a nie 
dźwiękiem 13.

Tego rodzaju stwierdzenia mogą wywołać zdecydowany opór u czy
telnika, zwłaszcza związanego z pozytywizującym  nurtem filozoficznym. 
Czy za twierdzeniem o nieobalalności racjonalnej koncepcji nauki nie 
kryje się po prostu przyjęcie pewnych definicji terminów „poznanie” 
i „nauka”, mianowicie takich, iż wyznaczone przez nie rozumienie tych  
terminów łączy się z przyjęciem wyżej sformułowanych twierdzeń i po
stulatów? Czy cała proponowana koncepcja nauki nie jest po prostu 
uwikłaną definicją np. poznania intersubiektywnego? Czy nie spowoduje 
to dogmatyczności dalszych rozważań?

Odpowiadamy. Sformułowanie proponowanej koncepcji nauki nie jest 
rezultatem po prostu pewnego zabiegu definicyjnego, jeślibyśm y rozu
m ieli ten ostatni jako operację czysto językową, dotyczącą używania 
terminów. Natomiast to sformułowanie wiąże się z pewnym i definicja
mi poznania i nauki, definicjami rozumianymi jako pewnego typu 
rzeczowe charakterystyki definiowanych przedmiotów, co z kolei pro
wadzi do określonego sposobu posługiwania się terminami „poznanie” 
i „nauka”. Zresztą — wydaje się — łatwo zauważyć, że przyjęcie pro
ponowanej koncepcji jest równoważne uznaniu, że zachodzą pewne rze
czowe zróżnicowania i uwarunkowania. Chodzi o zróżnicowania (bezpo
średnio dane lub ujęte W oparciu o to, co bezpośrednio dane) między 
poznaniem a niepoznaniem, poznaniem a jego przedmiotem, poznaniem  
prawdziwym a nieprawdziwym, poznaniem uzasadnionym a nieuzasad
nionym, poznaniem intersubiektywnym  a monosubiektywnym itp. Cha
rakteryzując bliżej to, co dane nam jest jako różnicujące się i pozytyw 
nie określone w swej swoistości (jakości), dostrzegamy też pewne zwią
zki zachodzące m iędzy rozważanymi przedmiotami. Do tego dochodzi 
oczywisty przecież postulat, iż należy tak poznawać, aby zachować da
ne nam zróżnicowania i rozróżnienia, aby nie mieszać poznania z nie
poznaniem, aby nie zacierać opozycji m iędzy prawdą a fałszem i błę
dem. Konsekwencją przyjęcia tego postulatu jest spełnienie tych 
warunków, których zachodzenie jest niezbędne dla utrzymania owych  
rozróżnień lub w  optym alny — w skali ludzkiej — sposób ułatwia 
rozpoznanie różnic m iędzy informacją a pozorem, między prawdą a fa ł
szem. Ustalanie owych warunków ma w  zasadzie ten sam charakter 
co ustalanie pierwotnych rozróżnień. Na tej drodze dochodzimy do 
sformułowanych wyżej w  18 punktach twierdzeń i norm. Twierdzić,

13 Zaznaczmy, że obecnie (głównie pod wpływem Quine’a) dyskutuje się mo
żliwość odróżniania tego, co językowe, i tego, co niejęzykowe, a nawet istnienie 
granicy między tym, co językowe, a tym, co niejęzykowe. Zob. choćby E. P o 
z n a ń s k i ,  Spór o analityczność, „Studia Filozoficzne”, 1960, nr 4 (19).

31



że określona w  nidh koncepcja poznania naukowego jest obalalna, to 
tyle — wydaje się — co twierdzić, iż poznanie może być niepoznaniem, 
prawda fałszem, lub twierdzić, że nie można rozróżnić m iędzy pozna
niem a niepoznaniem, m iędzy prawdą a fałszem, bądź nie można stoso
wać tych rozróżnień np. do naszych czynności psychicznych i ich re
zultatów. Inna natomiast wydaje się sprawa, czy podana wyżej redakcja 
lub wersja racjonalnej koncepcji nauki (w której pominięto dokładny 
opis dochodzenia do proponowanych ustaleń, zaznaczając tylko istotne 
kroki) trafnie ujmuje niezbędne warunki wszelkiego intersubiektywne- 
go, kierującego się konsekwencją poznania.

Jak widać z powyższego, na przedstawioną tu koncepcję nauki skła
dają się pewne stwierdzenia o charakterze empirycznym (przy szerokim 
sensie tego terminu) oraz pewne postulaty, które ze względu na naszą 
dotychczasową wiedzę o nas samych i o otaczających nas przedmiotach
— wiedzę, dzięki której podjęliśm y trud uprawiania nauki — formu
łują konieczne warunki realizacji celów nauki. Jeśli tak, to krytyka 
przedstawionej koncepcji nauki byłaby krytyką bądź pewnych wyjścio
w ych danych empirycznych (niezbędnych do postawienia całej proble
matyki!), bądź postawionego celu ,4.

Nasuwa się teraz pytanie o związki między racjonalną koncepcją 
nauki a teorią poznania.

Źródło, punkt wyjścia mają wspólne: fakt błędów i pytanie o przy
czyny ich zachodzenia i spcsób ich uniknięcia. Teoretyk poznania bli
żej bada i precyzuje sprawy tylko naszkicowane i wskazane przez 
racjonalną koncepcję nauki. A le teoretyk poznania działa już w ra
mach racjonalnej koncepcji nauki, nawet wtedy, gdy jej przeczy. Roz
ważam y bowiem możliwości i warunki uprawiania teorii poznania jako 
n a u k i ,  jako przedsięwzięcia poznawczego, które chce zrealizować 
określone cele w  spcsób naukowy. To, co tu zrobiliśmy, jest próbą 
uświ"domienia sobie, o jaką koncepcję nauki może chodzić, j:kie wa
runki powinno spełniać poznanie naukowe i co musi ono zakładać. Nie 
twierdzimy, że sposób uświadomienia sobie tego był naukowy. Twier

14 Wydaje się, iż po tych wyjaśnieniach nasze postępowanie nie spotka się 
z zarzutem, że poprzestajemy tylko na wysuwaniu postulatów (umotywowanych 
co najwyżej przyjętymi celami) ani z zarzutem, że powtarzamy błąd kantyzmu 
utożsamiając wykazanie, że coś jest warunkiem uprawiania nauki, z wykazaniem, 
że to coś jest prawdziwe lub faktycznie zachodzi. Po pierwsze, problemu praw
dziwości poznania nie wymyśliliśmy, ale spotkaliśmy się z nim, można nawet po
wiedzieć — zostaliśmy nim zaatakowani. Po drugie, nie twierdzimy, że to, co wa
runkuje uprawianie poznania, a zwłaszcza poznani;) naukowego, faktycznie za
chodzi. Twierdzimy tylko, że gdyby nie zachodziło, nie byłoby możliwe uprawianie 
nauki. Sytuacja polega na tym, że nie widać możliwości innej koncepcji poznania 
oraz innej koncepcji nauki.
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dzimy natomiast, że gdyby pretendował do naukowości, m usiałby się 
liczyć z twierdzeniami i postulatami stanowiącymi racjonalną koncep
cję nauki, m usiałby tę koncepcję przyjąć 15.

§ 6. OGÓLNA STRUKTURA NAUKI

Pamiętając o rozmaitych znaczeniach terminu „nauka'', a szczególnie
0 różnicy m iędzy nauką iakc- czynnością a nauką jako wytworem , nie 
można zapomnieć i o tym, że istnieje ścisły związek między czynnościa
mi poznawczymi, ich rezultatami oraz odpowiednikami językowymi. 
Odpowiednie czynności prowadzą do w ytworów — sądów lub teorii — 
których odpowiednikami językowymi są zdania i system y zdań; te ostat
nie z kolei mogą być przedmiotem nowych czynności poznawczych, mo
gą podlegać sprawdzaniu, modyfikacji, uzupełnianiu. Nie należy jednak 
utożsamiać jednych i drugich i automatycznie niejako przenosić w ła
sności czynności na ich w ytw ory i na odwrót. Powiązania zarówno 
czynności, jak i rezultatów m iędzy sobą oraz jednych z drugimi są —  
jak poucza nas o tym metodologia nauk •— bardzo skomplikowane, 
szczególnie w  naukach rozwiniętych, o bogatej historii (jak. np w  fi
zyce). Również struktura rozmaitych system ów filozoficznych jest na
der skomplikowana i stąd często niedokładnie jeszcze charakteryzowana 
czy nawet rozpoznana 16 .

Istnieją — jak w iem y — rozmaite teorie na temat struktury m e
todologicznej (i epistemologicznej) nauk czy nauki w ogóle. Jedne 
z nich mają charakter postulatywny, wyznaczają ideał nauki, inne zaś 
mają charakter opisowy starając się o to, aby być tylko sprawozda
niem z faktycznego stanu rzeczy. Często niestety u badaczy zacierają 
się oba te punkty widzenia i nie zawsze od razu wiadomo, kiedy ktoś 
opisuje, a kiedy postuluje lub podciąga czy naciąga faktyczny stan

15 Zachodzi ścisły związek — przede wszystkim genetyczny — między racjo
nalną koncepcją nauki a poznaniem przednaukowym, które dostarczyło jej celu, 
przedmiotu i pierwszych danych, przynajmniej danych do zbadania.

16 O charakterystyce metodologicznej poszczególnych nauk a także o stanie 
badań metodologicznych poinformować mogą m. in. następujące prace: H. M e h l -  
b e r g ,  The Reach of Science, 1958, K. P o p p e r ,  The Logic of Scientific Disco- 
very, 1959, E. N a g e l ,  The Structure of Science, 1961, E. S i m a r d ,  La naturę 
e t la portee de la methode scientifique, 1956, E. W. B e t h, The Foundations of 
Mathematics, 1959, A. M a l e w s k i  i J. T o p o l s k i ,  Studia z metodologii 
historii, 1960, oraz: International Encyclopedia of Unified Science (ed. O. Neurath, 
R. Carnap & Ch. W. Morris), od 1938 r. Por. St. K a m i ń s k i ,  Pojęcie nauki
1 klasyfikacja nauk, 1961 (tam obszerna bibliografia). Celem tego paragrafu nie 
jest podanie ogólnej teorii struktury metodologicznej nauki, ale tylko przypom
nienie pewnych rozróżnień pojęciowych, przydatnych w  naszych rozważaniach.
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rzeczy do postulowanego ideału. A mamy rozmaite ideały: nauki sfor
malizowanej, apodyktyczno-dedukcyjnej, hipotetyozno-dedukcyjne j , in- 
dukcyjno-dedukcyjnej, probabilistycznej (statystycznej), konwencjonalis- 
tycznej, pragmatystycznej, operacjonistycznej — niekiedy w  kilku odmia
nach. (Można też te ideały scharakteryzować z innych punktów widzenia).

W elementarnym wykładzie metodologii nauk mówi się o tym, iż w  
każdej nauce wyróżnić można zdania pierwsze, uzasadnione bezpośred
nio lub w  ogóle nie uzasadnione w  danym systemie, i zdania wtórne, 
uzasadnione pośrednio, na drodze takiego czy innego wnioskowania, że 
dla zdań naukowych można w zasadzie podać efektywną metodę spraw
dzenia (weryfikacji, falsyfikacji, konfirmacji), że można wyróżnić w  niej 
to, co językowe, i to, co empiryczne. Tymczasem bliższe wejrzenie w  
skomplikowaną strukturę współczesnych teorii fizykalnych (teorii naj
bardziej metodologicznie zaawansowanych) upoważnia niektórych do 
przeciwstawiania się tym wszystkim szkolnym schematom. Są więc 
badacze, którzy negują istnienie ostrej i wyraźnej granicy między tym, 
co językowe, a tym, co empiryczne lub rzeczowe, między zdaniami 
pierwszymi (w jakimś określonym, metodologicznym lub epistemolo- 
gicznym sensie) a wtórnymi, między tezami sprawdzalnymi a nie
sprawdzalnymi (nawet przy bardzo swobodnym pojęciu sprawdzalności). 
Mówi się o konieczności przyjęcia niesprawdzalnej bazy aksjomatycznej 
systemów przyrodniczych (przy czym dla pozostałych tez systemu żąda 
się sprawdzalności pozytywnej i negatywnej, bądź finistycznej, bądź 
infinistycznej, bądź probabilistycznej), podaje się w  wątpliwość sto
sowalność w naukach szczegółowych kwalifikacji „prawdziwy — fa ł
szyw y” w  stosunku do poszczególnych zdań i w  stosunku do całych te
orii. Podobne dyskusje prowadzi się też w  związku z matematyką czy 
logiką( np. sprawa postulatu tak czy inaczej rozumianego konstruktywi
zmu oraz zagadnienie ontologicznych lub egzystencjalnych założeń te
orii).

Już chociażby w świetle wspomnianej sytuacji jasne jest, iż niełatwo 
podać jakiś ogólny zarys czy schemat struktury metodologicznej (i epi- 
stemologicznej) nauki w ogóle. Dlatego też poniższe uwagi należy trak
tować jako pewne propozycje ogólnie orientujące i mające na uwadze 
swą przydatność do naszego głównego tematu. (Być może, iż w wyniku  
późniejszych analiz schemat ów wypadnie zmodyfikować).

W każdej nauce realnej, tzn. w nauce, która bada względnie zmie
rza do badania stanów rzeczowych i związków zachodzących faktycz
nie w jakiejś dziedzinie przedmiotowej, wystąpić muszą zdania, których 
uznanie lub odrzucenie opierać się musi już nie na wnioskowaniu z in
nych zdań, lecz na bezpośrednim kontakcie poznawczym z daną dzie
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dziną przedmiotową, na doświadczeniu lub — szerzej — in tu ic ji17. Ze 
względu więc na sposób uzasadnienia dzielim y tezy nauki realnej na 
uzasadnione bezpośrednio i uzasadnione pośrednio. Podział ten nie jest 
rozłączny, gdyż mogą się zdarzyć w  danym system ie tezy uzasadniane 
zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. -Jest dalszą kwestią, czy w szy
stkie zdania pierwsze w  system ie są uznane na podstawie tak czy ina
czej pojętego doświadczenia. Niektórzy twierdzą, iż w  każdej nauce 
obok tych zdań muszą wystąpić zdania pierwsze, uznane ze względu 
na efektywną funkcjonalność danego systemu (która może być też 
rozmaicie rozumiana) lub na mocy decyzji badacza czy badaczy, kie
rujących się motywami pozapoznawczymi (np. pragmatycznymi). 
W m yśl racjonalnej koncepcji nauki zdania wprowadzone do systemu  
na tej ostatniej podstawie należałoby z nauki wyeliminować lub przy
najmniej — jeśli to nie jest możliwe — rozpoznać i rolę ich ograniczyć 
do minimum.

W razie osiągnięcia przez naukę pełnej świadomości metodologicznej 
okazać się musi, jakie reguły rządzą uznaniem zdań pierwszych i wtór
nych systemu tez uzasadnionych bezpośrednio i pośrednio. Kodyfikacja 
tych reguł prowadzi do metasystem u danej nauki (danego systemu), na 
który składają się reguły określające sposób postępowania w nauce, jej 
język, jej metody stawiania pytań i znajdowania dla nich odpowiedzi, 
czyli uznawania t e z )8. Obok tak pojętego metasystemu, czyli zbioru 
reguł obowiązujących w  danej nauce, istnieć może szereg innych dyscyp
lin, mających za przedmiot swych orzekań tę naukę, szereg innych  
metanauk. Wśród nich wyróżnia się epistemologię, czyli teorię pozna
nia danej nauki, zajmującą się oceną wartości (przede wszystkim  praw
dziwości) założeń i metod nauki (sformułowanych w jej metasystemie) 
oraz rezultatów poznawczych tej nauki. Nie potrzeba już dodawać, iż 
badania epistemologiczne nad daną nauką odnoszą się też do jej m e
tasystemu.

Charakter danej nauki jest wyznaczony przez jej przedmiot, aspekt, 
cel i (obraną stosownie do tych trzech) metodę. Metoda jest w tym  
ujęciu odpowiednim doborem i układem czynności poznawczych, do
borem i układem zmierzającym do zbadania danego przedmiotu w okre
ślonym aspekcie ze względu na obrany cel. W szerszym znaczeniu me
todą jest również dobór i układ czynności ustalających i określających

17 „Intuicja” w  naszym znaczeniu nie przeciwstawia się (inaczej niż u Berg
sona) ujęciom pojęciowym i oznacza wszelkie formy bezpośredniego kontaktu po
znawczego.

“ ..-Jest to jedno ze znaczeń „metasystemu”. Zob. A. S t ą p i e ń ,  Co to  jest 
metafilozofia?, „Roczniki Filozoficzne”, IX (1961), z. 1.

3,5



przedmiot, aspekt, cel danej nauki. W tym też szerszym znaczeniu w y
stępuje termin ,,metoda” w  tytule niniejszej pracy 19.

Przedmiotem danej nauki jest to, co nauka ta bada, o czym w swych  
tezach coś orzeka i stwierdza. Przedmiot nauki musi być zastany i okre
ślony. Jest to warunkiem jego poznawalności.

Twierdzenia te wymagają wyjaśnienia. Oczywiście, poznawać mo
żem y nie tylko przedmioty niezależnie od nas istniejące, ale i przedmio
ty będące wytworami, konstruktami podmiotu świadomego. O istnieniu 
tego rodzaju przedmiotów dowiadujemy się najczęściej bezpośrednio, 
przeżyw ając20 odpowiednie akty tworzenia czy konstruowania lub 
spostrzegając (w ramach doświadczenia wewnętrznego) te przeżycia. 
W ten sposób dowiadujemy się czegoś o przedmiocie, który właśnie do
piero się staje. Jeżeli można tu mówić o poznawaniu, to tylko dlatego, 
że zarówno czynność tworzenia, konstruowania, jak i jej (ewentualnie 
dopiero powstający) wytwór, konstrukt — dane są w przeżywaniu lub 
w spostrzeganiu wewnętrznym jako jakoś określone przedmioty; przy 
tym wytwór czy konstrukt jest zależny (pochodny) od innych momen
tów (składników) aktu lub od innych aktów niż poznające przeżywanie 
lub spostrzeżenie wewnętrzne 21.

Spotkać się jednak można z powiedzeniem, że każda nauka rozpo
czyna swe rozważania od skonstruowania własnego przedm iotu22. 
Twierdzenie to dałoby się utrzymać tylko przy wprowadzeniu tradycyj
nego rozróżnienia między przedmiotem materialnym a przedmiotem  
formalnym nauki; w  naszej terminologii: między przedmiotem a aspek

13 Co do pojęcia metody por. J. M e t a l l m a m n ,  Wprowadzenie do zagadnień
filozoficznych, 1939, s. 30 n.; T. K o t a r b i ń s k i ,  O pojęciu metody, 1957; M.
K r e u t z ,  Metody współczesnej psychologii, s. 7 nn. Wraz z Kotarbińskim zga
dzamy się, że metoda to sposób powtarzalny, nadający się do systematycznego
stosowania. Wbrew natomiast Kreutzowi wydaje się nam, że zespół procesów,
których odbycie się warunkuje stosowalność (i efektywność) metody, nie wchodzi
w definicję samej metody. Warto dodać, że w metodach bywają uwikłane pewne 
tezy — stąd można mówić o założeniach danej metody.

20 Stosujemy (idąc za Ingardenem) następującą terminologię: przeżycie to 
akt (także stan) świadiamy, przeżywanie to dokonywanie się aktu świadomego, 
czyli zachodzenie świadomości aktu.

21 Ten moment poznania zaznacza następujące sformułowanie definicji praw
dy: „Sąd jest prawdziwy, jeżeli stan rzeczy wyznaczony przez jego treść zachodzi 
niezależnie od istnienia sądu w  obrębie tej dziedziny bytu, w której dany sąd go 
umieszcza”. R. I n g a r d e n ,  Studia z estetyki, t. I, 1959, s. 374.

22 Tak wyraża się (nieadekwatnie w  stosunku do swych intencji) Krąpiec 
w książce: St. K a m i ń s k i  i M. A.  K r ą p i e c ,  Z teorii i  metodologii m eta
fizyki, 1962, s. 189 n. i inne.

36



tem 23. Aspektywny charakter naszego poznania rzutuje i na strukturę 
nauki i zmusza ją do zatrzymania się przy jakimś określonym punkcie 
widzenia. Ów punkt widzenia dyktuje danej nauce bądź sam przedmiot, 
bądź określone potrzeby podmiotu poznającego. Aspekt danej nauki to 
charakterystyczny dla tej nauki punkt widzenia, dzięki któremu w szel
kie jej czynności odnoszą się do wyróżnionej „strony” badanego przed
miotu. Poznanie przednaukowe, potoczne, przedstawia się nam na ogół 
jako poznanie uzyskane w nastawieniu będącym zbitką punktów widze
nia, w  której akcentowane są takie czy inne aspekty zależnie od doraź
nych potrzeb. Przystępując do uprawiania jakiejś nauki, m usimy świa
domie dokonać wyodrębnienia i określenia charakterystycznego dla niej 
aspektu. Cwo wyżej wspomniane konstruowanie przedmiotu nauki daje 
się zinterpretować jako operacja wyodrębniania i ustalania aspektu na
uki. Obrany aspekt wyznacza pierwsze pytania (lub może lepiej: ich za
kres) a wraz z nimi pierwsze założenia danej nauki, uzyskanie zaś osta
tecznych odpowiedzi stanowi realizację celu poznawczego tej nauki.

Z zarysowanego schematu postępowania w nauce widać, iż na upra
wianie nauki składają się następujące e ta p y 24: ustalenie przedmiotu, 
aspektu i celu, postawienie pierwszych pytań, uświadomienie sobie ich 
założeń, szukanie odpowiedzi (rozstrzyganie zagadnień) na drodze prze
prowadzania obserwacji, opisu i interpretacji jej rezultatów, definiowa
nia, klasyfikacji, uogólnienia, wywnioskowania konkluzji, dowodzenia, 
sprawdzania hipotez, porządkowania wyników itp. Oczywiście nie od 
razu nauka postępuje w ten sposób i w jej ewolucji zachodzą rozmaite 
skoki, zahamowania i nieregularności. Próba aksjomatyzacji (przynaj
mniej na wpół intuicyjnie przeprowadzonej) występuje zazwyczaj na 
dalszym etapie rozwoju nauki, po dłuższym czasie doświadczeń.

Bliżej te sprawy omawiają metodologia opisowa nauk, historia nau
ki, także prakseologia.

§ 7. Z TEORII PYTAŃ

W dalszych naszych rozważaniach potrzebne będą określenia warun
ków stawiania pytań w nauce. Niestety, można stwierdzić, że zaintereso

23 Wśród neoscholastyków—-nawiązując do tradycyjnej terminologii — odróżnia 
się przedmiot materialny oraz przedmiot formalny quo i quod (zresztą rozmaicie 
rozumiane). Aspekt w naszym ujęciu jest czymś pierwotniejszym wobec wymie
nionych dwu przedmiotów formalnych, nazywać by go można przedmiotem for
malnym simpliciter.

24 O wyraźnym występowaniu tych etapów mówić można właściwie wtedy, 
gdy mamy już do czynienia z systematyzacją uprawianej nauki, z daleko posunię
tą świadomością struktury otrzymywanych rezultatów badań.
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wanie badaczy pytaniami jest nieproporcjonalnie małe w stosunku do 
ich doniosłej roli w  nauce 25. '„A przecież od pytań zadawanych sobie lub 
otoczeniu zaczyna się czynne poznawanie rzeczywistości, pytanie więc 
jest istotnym składnikiem badania, poszukiwania” — pisze słusznie
I. Dąmbska. lPytanie wyznacza kierunek badań, jest czynnikiem organi
zującym przedsięwzięcia naukowe.
>> Mówiąc o pytaniu, można mieć na uwadze trzy różne rzeczy: 1. czyn- 
ność ^psychiczną, świadomą, mianowicie akt zapytywania, 2. wytwór 
i językową wypowiedź aktu, mianowicie zdanie pytajne, 3. samo znacze
nie zdania pytajnego. które nazywać będziemy problemem lub zagad
nieniem. Umówmy się, że słowa „pytanie” będziemy używać na oznacze
nie zdania pytajnego, tworu językowego charakteryzującego się jednoś
cią znaczeniową. Stosunek tedy pytania do zagadnienia (czy problemu) 
ma się tak, jak stosunek nazwy do pojęcia lub stosunek zdania w sensie 
logicznym do sądu — jeśli sprawę traktować na gruncie samej semiotyki.

W każdym odpowiednio, sensownie zbudowanym (sformułowanym) 
pytaniu znajdujemy taką czy inną partykułę pytajną oraz wyrażenie 
równokształtne ze zdaniem lub z fragmentem zdania w sensie logicz
nym 2fi.

Wśród rozmaitych postaci pytań wyróżnić możemy: 1. pytania xoz- 
strzygnięcia, np. „czy istnieje poznanie?”, a więc pytania typu: czy p? 
(gdzie „p” jest zmienną zdaniową); 2. jpytania dopełnienia, rozpoczyna
jące się zazwyczaj od partykuł: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak?, dlaczego?,

W swych uwagach nawiązujemy do analiz pytań zawartych w  następują
cych pracach: R. I n g a r d e n ,  Essentiale Fragen, 1925, K. A j d u k i e w i c z ,  
Logiczne podstawy nauczania, 1934, I. D ą m b s k a ,  Dwa studia z teorii naukowego 
poznania, 1962. Między wymienionymi -autorami zachodzą znaczne rozbieżności ter
minologiczne. Nie dają też oni pełnej teorii pytania. Dlatego zachodzi potrzeba 
uzupełnienia ich rozważań i wprowadzenia nowych rozróżnień. Warunek zasad
ności pytania sformułowano w  pracy: A. S t ę p i e ń ,  Charakterystyka metodo
logiczna teorii poznania, „Zeszyty Naukowe KUL”, I (1958), nr 2. Próbę formalnej 
teorii pytań podjął u nas T. Kubiński. (W czasie oddawania tej pracy do druku 
ukazały się u nas na temat pytań nowe pozycje, wśród nich J. Giedymina Pro
blemy, założenia, rozstrzygnięcia).

26 Odchodzimy tu od sformułowania Ajdukiewicza, według którego część po
prawnie skonstruowanego pytania jest zdaniem lub fragmentem zdania. Liczyć się 
musimy z możliwością, że charakter pytajny całego wyrażenia zmienia lub nadaje 
inny sens występującym w  nim słowom, że „jest” w  pytaniu „czy S jest P?” może 
mieć inne znaczenie niż w zdaniu „S jest P”; zwraca na to uwagę Ingarden. Nie
kiedy (zwłaszcza w językach obcych) pytanie składa się ze znaku pytajnego 
i z wyrażenia otrzymanego przez przestawienie kolejności wyrazów w jakimś 
zdaniu, bez partykuły pytajnej.
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po co?, skąd?, dokąd?, czym?, itp. (np. „jak istnieje poznanie?” lub 
„kiedy poznajemy?”), a więc ogólnie pytania typu: [a:?] fx  lub [/?] j x 27.

Poza tym  wyróżnia się jeszcze 3. pytania alternatywne, np. „czy do
świadczenie czy rozum stanowi ostateczne źródło poznania?”, które (przy 
pewnej swej interpretacji) nie dadzą się potraktować, zwłaszcza ze 
względu na typ założeń, jakie ze sobą wiodą, jako szczególny przypadek 
pytań rozstrzygnięcia 2S.

We wszystkich rodzajach pytań mogą wystąpić zarówno pytania 
egzystencjalne (pytania dotyczące wprost istnienia czegoś), jak i pytania 
nieegzystencjalne (pytania rzeczowe).

Pytania należy odróżnić od wyrażeń, które mają kształt pytań, a są 
co do swego sensu zdaniami (tzw. pytania retoryczne). Ponadto pytania 
dzielą się na pytania w  sensie ścisłym wiedzotwórcze oraz na pytania 
dydaktyczne naprowadzające j  dydaktyczne sprawdzające. Do pytań nie- 
wiedzotwórczych należą też pytania stawiane nie na serio, np. w  zabawie.

Pytanie wiedzotwórcze to pytanie stawiane celem uzyskania jakiejś 
informacji o przedm iocie pytania, o wskazanym w  samym sformułowa
niu pytania- stanie rzeczy^. M otywem postawienia pytania wiedzotwór- 
czego jest stwierdzenie_jakiejś niewiedzy, brak pewności czy wątpienie 
(oraz chęć usunięcia.tego stan u )29. Chodzi nam przy tym  o pytania, które 
się stawia lub m oże.postaw ić,a nie^o pytania,_ktQ££_się przedstawia (tak, 
jak przedstawić można sobie sądy) lub które można pomyśleć.

v_Pyt.ama-wiedzotwórcze. z .ważnego dla nas punktu widzenia podzielić 
można na pytania nieproblematyzujące (względnie słabo problematyzu- 
jące) i na pytania problematyzujące (względnie mocno problematyzu- 
jące). Spróbujemy sprawę wyjaśnić analizując przykładowo pytanie:

(I) Czy poznanie istnieje?
^Pytanie to jest wyrażeniem sensownym (syntaktycznie) w  języku pol

skim, a więc w  języku, w którego ramach gramatycznych i (znacznym  
stopniu) słownikowych mieści się język niniejszej pracy. Czy jest to 
pytanie jednoznaczne? Zależy to od dwóch okoliczności: od jednoznacz
ności terminów, występujących w tym  pytaniu, oraz.od tego, czyjukład  
tych terminów jest taki, że określa, co jest wiadomą, a co niewiadomą

27 Wyrażenia [a:?] fx  i [/?] fx  czytamy: dla jakiego x  zachodzi fx?, dla ja
kiego /  zachodzi ix1  (Symbolu [a:?] użył J. Kalinowski). Nie jest pewne, czy ten 
schemat odpowiada wszystkim typom pytań dopełnienia.

28 Na odmienność i rozmaite interpretacje pytań alternatywnych zwrócił moją 
uwagę L. Koi-

29 Nie będziemy tu wchodzili w analizę stanów pewności czy wątpienia, nie
stety rozmaicie rozumianych i określanych. Por. np. F. G a b r y 1, Noetyka, wyd. 
2, s. 16—28 oraz W. A u e r b a c h ,  O wątpieniu, 1931.
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pytania. Przyjmijmy, że „poznanie” rozumiemy tu szeroko, a więc jako 
„przeżycie przeżywane jako informujące” (inaczej pytanie o istnienie  
poznania byłoby pytaniem o istnienie poznania prawdziwego), i że w y
starczy wyjaśnienie, iż chodzi o istnienie realne tak pojętego poznania.

Wiadomą pytania są pojęcia „poznania” oraz „istnienia realnego 
(czegoś)”. Niewiadomą pytania jest zachodzenie istnienia poznania, po 
prostu: istnienie poznania.; Każde pytanie wiedzie ze sobą jakieś założe
nia, suponując twierdzenia o dziedzinie, do której się odnosi. Pytanie (I) 
jest egzystencjalnym pytaniem rozstrzygnięcia i zakłada, że: poznanie 
istnieje albo nie istnieje. Założenie to jest praw dziw e30 i wobec tego 
trafne jest pytanie o istnienie poznania. W takim razie pytanie to zdaje 
się dopuszczać dwie możliwe odpowiedzi, negatywną (poznanie nie ist
nieje) i pozytywną (poznanie istnieje). Rozstrzygnąć więc pytanie to 
wykazać, która z tych odpowiedzi jest prawdziwa.

Wydaje się, że sprawa to prosta. Na sposób uzyskania pozytywnej 
odpowiedzi naprowadza nas jedna z wiadomych: określenie poznania. 
Aby stwierdzić „poznanie istnieje”, trzeba stwierdzić „przeżycie przeży
wane jako informujące istnieje” lub — co w tym przypadku zdaje się 
wychodzić na jedno — „istnieje taki x, że x  poznaje”. I -e m  może tu 
być choćby sam pytający (jeżeli nie problematyzuje się istnienia -pod
miotu poznającego). Wystarczy, że odwoła się on do doświadczenia 
wewnętrznego, dane nam jest bowiem bezpośrednio i spontanicznie od
różnienie między przeżyciami poznawczymi a innymi.

Gdyby to zaspokoiło intencję pytania (I), powiedzielibyśmy, że pyta
nie to nie problematyzuje, nie jest mocno postawione.

Ale można intencję rozważanego pytania rozumieć inaczej. W tym  
drugim przypadku racją (motywem, źródłem) postawienia pytania (I) nie 
jest tylko chęć znalezienia wartości niewiadomej, chęć uzyskania odpo
wiedzi, ale potrzeba przezwyciężenia jakiejś pozytywnej wątpliwości, 
iakiejś określonej trudności. Wówczas zmienia się intencja pytania, które 
właściwie należałoby rozwinąć w  wypowiedź pytajną typu:

(II) czy poznanie istnieje, bo...?

która wyraża wątpliwość czy brak pewności co do jakiejś tezy czy ja
kiejś metody szukania odpowiedzi na pytanie. Mamy tu do czynienia 
z pytaniem mocno postawionym, z pytaniem problematyzującym.

30 Założenie to można traktować jako szczegółowy przypadek metafizycznej 
zasady determinacji (każdy byt istnieje albo nie istnieje) lub jako podstawienie 
logicznego prawa dwuwartościowości (równoważnego koniunkcji prawa niesprzecz- 
ności i prawa wyłączonego środka).
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W przedsięwzięciach naukowych występują oba sposoby stawiania 
pytań. Nie zawsze bywają one odróżniane 31.

Już z powyższego widać, iż stawianie pytań, zwłaszcza problematy- 
zujących, nie może być w  nauce sprawą dowolną. Pytania suponują roz
maite założenia, obarczyć mogą naukę pozornymi problemami, nadać jej 
niew łaściw y bieg. Dlatego też, podobnie jak warunkiem uznawania 
twierdzeń jest ich poprawne sformułowanie, prawdziwość, uzasadnienie, 
tak warunkiem stawiania pytań jest ich poprawność i trafność, a jeśli 
chodzi o pytania problematyzujące, to także zasadność.

Pytanie^poprawne to pytanie sensowne i jednoznaczne.
Pytanie trafne (właściwe, słuszne) to pytanie, którego założenia są 

prawdziwe, lub —  inaczej formułując — które nie ma założeń fałszy
wych lub prowadzących do konsekwencji fałszywych lub bezsensownych. |

Pytanie zasadne to pytanie, które posiada co najmniej dwie odpo
wiedzi możliwe, sensowne oraz które posiada dostateczną rację swego 
postawienia w postaci uzasadnionej wątpliwości (dokładniej: uzasadnio
nej tezy o wątpliwości).

W yjaśniamy, że istnieją co najmniej cztery znaczenia sen sow n ośc i” 
stosownie do czterech znaczeń „bezsensu”. I tak powiedzenie o jakimś 
wyrażeniu czy napisie, że jest bezsensowny, znaczyć może to, że: 1. sta
nowi bezład syntaktyczny lub semantyczny, 2. jest jawnie fałszywy,
3. jest sprzeczny wewnętrznie (implikuje własną negację), 4. implikuje 
negację własnego istnienia 32.

Warunkiem koniecznym bycia bezsensem w trzech ostatnich znacze
niach jest sensowność w pierwszym znaczeniu.

Żądanie poprawności pytania to żądanie, by wiadomo było, o co się 
na terenie nauki pyta, co się mówi. Żądanie trafności to żądanie nie- 
wprowadzania na teren nauki fałszu lub bezsensu. Żądanie zasadności 
jest obroną nauki przed pochopnymi obiektywizacjami wątpliwości 
(które jeśli mają pełnić funkcje poznawcze, muszą być uzasadnione)
i niecelowym i kierunkami wysiłków badawczych.

Pytanie jest rozstrzygalne, jeśli istnieje efektyw ny (tzn. realizowalny 
w skończonej liczbie czynności poznawczych) sposób wykazania prawdzi
wości jednej z sensownych i m ożliwych odpowiedzi na to pytanie.

Istnienie pytań poprawnych, trafnych, zasadnych a nierozstrzygal
nych świadczyłoby'o granicach naszego naukowego poznania.

31 W nauce często stawia się tylko pytania o wyjaśnienie; pytania takie słabo 
problematyzują.

32 Co do rozumienia „nonsensu” por. T. K o t a r b i ń s k i ,  Kurs logiki dla 
prawników, 1951, s. 15.
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Pytanie (I) jest pytaniem trafnym, poprawnym. Jeżeli jest to pytanie 
słabo problematyzujące, może być w  nauce postawione i okazuje się (we 
wskazany sposób) rozstrzygalne.

Pytanie (I) interpretowane jako mocno problematyzujące, a więc jako 
pytanie (II), jest poprawne, ale nie jest trafne i zasadne. Jak pokażemy 
niżej, negatywna odpowiedź na to pytanie prowadzi do bezsensu, w sen
sie (3) i (4), istnieje więc tylko jedna sensowna odpowiedź (w sensie 
wyżej zdefiniowanym) na to pytania. Poza tym pytanie to nie posiada 
dostatecznej racji swego postawienia: nie istnieją racjonalne, dostateczne 
podstawy do wątpienia w istnienie poznania (w wyżej przyjętym sensie). 
Niecelowe jest kłopotanie się ewentualną nierozstrzygalnością tego py
tania.

W ten sposób zakończyliśmy tę część naszych rozważań, której pierw
szorzędnym celem było uświadomienie sobie najważniejszych z założeń, 
kryjących się za używaną aparaturą pojęciową (badawczą) oraz uświa
domienie sobie zasadniczych, fundamentalnych warunków przystąpienia 
do tego rodzaju rozważań.
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R o z d z i a ł  III

KONCEPCJA TEORII POZNANIA

§ 8. PRZEGLĄD ROZMAITYCH UJĘĆ TEORII POZNANIA

Historia filozofii przekazała nam najrozmaitsze koncepcje teorii poz
nania oraz najrozmaitsze sposoby uprawiania teorii poznania. Koncepcje 
teorii poznania najczęściej są jednak formułowane w  sposób fragmenta
ryczny i niedostatecznie precyzyjny, a dokładne uchwycenie faktycznie 
stosowanego sposobu uprawiania interesującej nas nauki odwiodłoby nas 
daleko od podjętego tematu. Zresztą —  jak to już wyjaśniliśm y — dla 
nas instruktywna będzie nie tyle odpowiedź na pytanie: „jakie faktycz
nie koncepcje teorii poznania wysuwano oraz realizowano?”, ile odpo
wiedź na pytanie: „które koncepcje teorii poznania są realizowalne i do
prowadzają do zasadniczego celu tej nauki?” Interesuje nas bowiem nie 
zagadnienie historyczne, ile zagadnienie — powiedzmy — logiczno-prak- 
seologiczne.

Można uzyskiwać rozmaite klasyfikacje m ożliwych i realizowalnych 
koncepcji teorii poznania zależnie od tego, jaki punkt widzenia obierze
my, jakie kryterium podziału weźmiemy pod uwagę. Zgodnie z ogólną 
strukturą nauki stwierdzić trzeba, iż jako kryteria podziału w tej spra
w ie nadają się przede wszystkim: 1. wzgląd na przedmiot (zakres tego,
o czym mówi teoria poznania), 2. wzgląd na aspekt, w  którym teoria 
poznania bada swój przedmiot, 3. wzgląd na punkt wyjścia teorii pozna
nia (jej pierwsze pytania i założenia), 4. wzgląd na cel (to, dlaczego 
teoria poznania podejmuje swe badania). Można by jeszcze wziąć pod 
uwagę 5. wzgląd na metodę rozumianą wąsko jako dobór środków po
zwalających od określonego punktu wyjścia przejść do tego, co poszu
kiwane, czyli sposób postępowania zmierzający do osiągnięcia obranego 
celu w oparciu o określone założenia. Wreszcie rozważać można rozmaite 
koncepcje teorii poznania ze względu na 6. punkt dojścia, czyli faktycz
nie osiągnięte ostateczne wyniki badań, przeprowadzonych przy określo
nym przedmiocie, aspekcie i punkcie wyjścia 1.

1 Nawiązując do tradycyjnej terminologii można by odpowiednio rozważać 
koncepcje teorii poznania ze względu na przedmiot materialny, przedmiot formalny 
simpliciter, przedmiot formalny quo, cel, metodę i przedmiot formalny quod. (Nie
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Ad 1. Ten punkt widzenia rodzi najmniej zagadnień spornych. Przed
miotem teorii poznania jest poznanie. Co najmniej poznanie ludzkie, 
niektórzy jednak przedmiotem rozważanej nauki czynili i poznanie poza- 
ludzkie 2.

Ad 2. Ten wzgląd jest obok przedmiotu i celu najważniejszy. Jedno
litość bowiem aspektu zapewnia jednolitość całej nauki i pośrednio w y
znacza możliwe sformułowania punktu wyjścia, a także punktu dojścia.

Poznanie można rozpatrywać bądź a) jako przedmiot, bądź b) jako 
informatora. Przedmiot może być tu jeszcze rozm aicie. ujęty. A więc 
możemy rozpatrywać poznanie jako 1. coś, co istnieje jako byt (aspekt 
charakterystyczny dla m etafizyki poznania), 2. jako czynność psychiczną 
czy psychofizyczną określonego podmiotu (psychologia, fizjologia, biolo
gia, socjologia dotyczą tak ujętego poznania), 3. jako coś określonego, 
danego nam specyficznie w świadomości (tak w fenomenologii typu hus- 
serlowskiego). Poznanie ujęte jako informator można rozpatrywać dwo
jako: 1. jako wartościowe z uwagi na samą funkcję dostarczania infor
macji (chodzi wówczas o prawdziwość, adekwatność i uzasadnienie poz
nania), 2. jako pełniące określone funkcje osobnicze lub społeczne, a więc 
traktowane jako środek do czegoś lub dla kogoś (ten aspekt występuje 
w psychologii, biologii, socjologii, a także w cybernetyce)3.

Ad 3. Punktem wyjścia jest to, z czym badacz przystępuje do swego 
przedmiotu (materialnego) celem osiągnięcia zadanego celu, co badacz 
niejako przynosi ze sobą przed badaniem swego przedmiotu w ramach 
danej nauki. Badacz przynosi przede wszystkim pewne pytania. Pytania  
te rodzą się przy postawieniu celu danej nauki (wybór pytań, podobnie 
jak wybór celu, jak zresztą cała sprawa źródeł problematyki danej nauki, 
mieści się w  odpowiedniej metanauce, w naszym wypadku w metateorii 
poznania). Pytania zakładają zawsze pewne twierdzenia o dziedzinie, 
której dotyczą. Nie ma więc pytań bez założeń; ponieważ nie można nie 
zacząć badania naukowego od postawienia kierujących badaniem pytań, 
przeto nie ma też nauki bez założeń. Sporne może być tylko to, czy 
badacz nie założył więcej niż potrzeba i czy założył trafnie. Czysto moż-

przy każdym ze spotkanych rozumień tych terminów dałoby się przeprowadzić 
taką odpowiedniość między terminologią tradycyjną a współczesną). Inaczej prze
ciwstawienie przedmiotu materialnego i formalnego rozumieją fenomenologowie 
(A. Ffander, R. Ingarden).

2 Nawet u tych, którzy przedmiot teorii poznania pojmują szerzej (np. A. Mes- 
ser i R. Ingarden), zagadnienie prawdziwości poznania ludzkiego odgrywa istotną 
rolę. Niektórzy chcą, aby teoria poznania interesowała się też poznaniem Boskim
i anielskim (K. Kowalski) oraz zwierzęcym.

3 Chodzi tu o aspekty wprost odnoszące się do poznania. Pośrednio — od 
strony języka — poznania dotyczą ujęcia w ramach semantyki i pragmatyki.
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liwościowo rzecz traktując punktów wyjścia może być tyle, ile możli
w ych jest pytań czy zestawów pytań dotyczących poznania. A pytać 
można o w iele rzeczy: o istotę poznania, o jego istnienie, o przyczyny 
błędów, o kryteria prawdy itp. Zostawiając na później analizę zwrotów  
„x jest założeniem y ” lub „x zakłada y ”, możemy wyróżnić koncepcję 
teorii poznania jako nauki: 1. pierwszej (tzn. nauki, która sama uzasad
nia w łasne założenia), 2. nauki wtórnej, która bierze założenia od innych  
nauk a) filozoficznych, b) niefilozoficznych. Dalszy podział uwzględniał
by treść założeń.

Ad 4. Można mówić o celu dalszym i bliższym. O ile dalszy cel teorii 
poznania jest zazwyczaj wiązany z oceną prawdziwości lub ogólniej war
tości poznania, to cele bliższe teorii poznania bywają rozmaicie formuło
wane. Często cel bliższy teorii poznania formułowano zarazem jako 
pierwsze, naczelne pytanie tej nauki. A oto spotykane w historii filozofii 
cele teorii poznania: a) uzasadnienie istnienia poznania w o gó le4, b) uza
sadnienie istnienia poznania wartościowego, c) uzasadnienie istnienia 
świata transsubiektywnego, d) przezwyciężenie wątpienia powszechnego, 
e) znalezienie źródła poznania niepowątpiewalnego (pewnego), f) ustale
nie kryterium wzgl. kryteriów poznania niepowątpiewalnego lub praw
dziwego, g) poznanie istoty poznania, h) poznanie sposobu wzgl. sposo
bów poznania, i) opis poznania naukowego (i porównanie go z innym  
poznaniem).

Cel dalszy teorii poznania upatrywano w poznaniu prawdziwości poz
nania, w ocenie prawdziwości poznania lub w uzasadnianiu aksjomatów
i uwikłanych w stosowane metody założeń poznania; w tym ostatnim  
przypadku teoria poznania stanowi jakby uzupełnienie badanego pozna
nia, uzupełnienie tego samego rzędu, co uzupełniane poznanie.

Łatwo stąd widać, że czysto możliwościowo traktując sprawę można 
sobie formułować rozmaicie cele, tak jak stawiać rozmaite pytania pod 
adresem poznania. W wyniku badań okazać się może jednak, że niektóre 
przynajmniej z podanych wyżej sformułowań celu bliższego są niereali- 
zowalne i niecelowe z punktu widzenia celu dalszego, zasadniczego, 
jakim jest trafne rozpoznanie wartości poznania ludzkiego.

Mówi się też niekiedy o jakichś ogólnokulturowych lub ogólnoludz
kich zadaniach danej nauki. Tutaj łatwo o pomieszanie celu nauki z ce
lem uprawiającego naukę.

Ad 5. W ysuwano najrozmaitsze propozycje co do metod teorii pozna
nia. Stosowano i stosuje się rozmaitego rodzaju metody metafizyczne, 
psychologiczne, fenomenologiczne, logiczne. W związku z tym  nasuwa

4 Właściwiej formułując: uzasadnienie twierdzenia o istnieniu poznania w  
ogóle.
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się pytanie, czy w ogóle istnieje metoda charakterystyczna tylko dla 
teorii poznania? Czy specyficzność metodologiczna teorii poznania polega 
nie tyle na odmienności samych środków poznawczych w  niej używa
nych, ile na układzie tych środków oraz na pewnych własnościach ich 
rezultatów poznawczych, związanych z przedmiotem, aspektem, celem
i ewentualnie punktem wyjścia teorii poznania?

Ad 6. Ten wzgląd można stosować do koncepcji teorii poznania (nie 
tylko wysuwanych, ale także) konkretnie realizowanych. Zdarzyć się 
może, że w  wyniku badań osiągnięty punkt dojścia będzie różny lub 
wręcz niezgodny w stosunku do zamierzonego celu. Z taką możliwością
— wydaje się — zasadniczo winna się liczyć każda koncepcja teorii po
znania.

§ 9. KONCEPCJA R. INGARDENA

Przystępując do wyboru którejś z nasuwających się możliwości, do 
wysunięcia własnej propozycji co do przedmiotu i celu teorii poznania, 
nie należy sprawy rozpoczynać tak, jakby nic przed nami na ten temat 
wartego uwagi się nie dokonało, jakbyśmy pierwsi zaczęli filozofować
i nie mogli korzystać z dorobku czy z doświadczeń poprzedników. Zwłasz
cza, że wym ienione wyżej możliwości nie są po prostu czystym i możli
wościami, ale były przedmiotem dyskusji, a niektóre z nich znajdowały 
lub znajdują obrońców. Najpoważniejszą niewątpliwie próbą uświado
mienia sobie charakteru i warunków realizacji teorii poznania, próbą, 
która chce utrzymać maksymalizm zadań a zarazem ostro stawia trud
ności ich spełnienia, jest próba Romana Ingardena (związanego z feno
menologicznym nurtem filozoficznym). Od niej też rozpoczniemy prze
gląd krytyczny wysuwanych obecnie na interesujący nas temat propo
zycji.

Zasadniczy bieg m yśli Ingardena przedstawia się następująco 5.
U źródeł problematyki teoriopoznawczej leży stwierdzenie zachodze

nia błędów, złudzeń oraz stwierdzenie dogmatyczności nauk szczegóło
wych. Pewne fakty przydarzające się naszemu poznawaniu wskazują na 
złudny cłiarakter niektórych spostrzeżeń zewnętrznych i wewnętrznych
i domagają się odróżnienia i przeciwstawienia sobie tego, co istnieje
i posiada takie czy inne cechy (niezależnie od tego, czy jest poznawano)

5 . W grę wchodzą głównie następujące prace R. Ingardena: Uber die Gefahr 
einer Petiiio Principii in der Erkenntnistheorie. 1921, ■ Stanowisko teorii poznania, 
w system ie nauk filozoficznych, 1925, Psycho-fizjologiczna teoria poznania i jej k ry
tyku, 1930, Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego'., 
„Przegląd yilozoficzny”, 1927, Spór o istnienie śiuiata, t. I 1960, t. II 1961.
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oraz naszej o tym  wiedzy, tego, co się nam wydaje o tym, co istnieje. 
Wiedza zdobyta dzięki spostrzeżeniom odgrywa ważną, jeśli nie podsta
wową rolę zarówno w  poznaniu potocznym,, jak i w  naukach szczegóło
wych. Nauki te n ie uzasadniają wartości epistemologicznej swych metod. 
Ich sposób postępowania suponuje jednak szereg założeń. Nauki szczegó
łowe nie dysponują odpowiednimi środkami poprawnego rozpoznania 
prawdziwości i trafności sw ych aksjomatów i metod, a więc także w yni
ków poznawczych. Zachodzi więc potrzeba usunięcia tej dogmatyczności 
nauk a zarazem uzyskania niepowątpiewalnego rozpoznania wartości na
szego poznania, uzyskania odpowiednich podstaw do ostatecznej oceny 
m. in. rezultatów naszych spostrzeżeń. Wobec powyższego ostatecznym  
celem teorii poznania jest wydanie oceny faktycznie uzyskiwanych rezul
tatów poznawczych. Przedmiotem więc teorii poznania jest —  przynaj
mniej m. in. —  poznanie pojęte jako czynność i (zwłaszcza) jako wytwór, 
jako w ynik poznawczy.

Aby odpowiedź teorii poznania była pełna, proporcjonalna do trud
ności, które jej potrzebę ujawniły, ostateczna, musi spełniać pewne 
warunki. Wskazanie na możliwość realizacji tych warunków to wskaza
nie na możliwość teorii poznania jako pewnej nauki. Nauka jakaś bo
wiem  w tedy jest możliwa, gdy istnieją środki wystarczające do osiąg
nięcia jej celu. Można też powiedzieć, że wykazanie możliwości realizacji 
wspomnianych warunków to wykazanie, że teoria poznania może postę
pować poprawnie; „poprawny” znaczy tu dokładnie „zgodny z celem, 
proporcjonalny do trudności, które ma przezwyciężyć”. Jakie to warun
ki? Otóż teoria poznania musi osiągnąć swój cel w  sposób: 1. niedogma- 
tyczny (tzn. m usi sama uzasadnić i ocenić wartość własnych aksjomatów
i metod), 2. niepowątpiewalny (tzn. jej twierdzenia czy oceny są koniecz
ne, pewne), 3. ogólnie ważny (tzn. jej twierdzenia i oceny odnoszą się 
m. in. i do faktycznie uzyskiwanego poznania i są ważne dla każdego 
podmiotu poznającego), 4. nie popełniając „petitio principii” (czy to 
w postaci circulus vitiosus czy to w  postaci regressus in infinitum). Re
zygnacja z realizacji tych warunków to rezygnacja z pełnego przezwy
ciężenia trudności płynących z faktu wadliwości, powątpiewalności
i dogmatyczności poznania potocznego i naukowego.

Często badania teoriopoznawcze traktuje się jako kontynuację badań 
naukowych, zwłaszcza psychologicznych i przyrodniczych. W sposób nie
jako naturalny powstaje tzw. psychofizjologiczna koncepcja teorii pozna
nia, której przedmiotem są psychiczne oraz związane z nimi fizjolo
giczne procesy ludzkie i która problem wartości poznania łączy ściśle 
z problemem jego genezy. Koncepcję tę należy odrzucić, ponieważ 1. za 
ciasno pojmuje przedmiot swoich badań, 2. dogmatycznie przyjmuje 
szereg rozmaitych założeń, 3. stosuje empiryczno-indukcyjnę metody,
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które doprowadzić mogą tylko do wyników prawdopodobnych, 4. nie po
trafi bez popełnienia zasadniczych błędów rozwiązać zagadnienia war
tości (obiektywności) naszego poznania świata zewnętrznego (material
nego), gdyż wszystkie możliwe na jej gruncie stanowiska (realizm kry
tyczny, idealizm, realistyczny sceptycyzm) okazują się sprzeczne z zało
żeniami, z punktem wyjścia tej koncepcji.

Aby spełnić ustalone wyżej warunki, nie może teoria poznania odwo
ływać się do spostrzeżeń zewnętrznego i wewnętrznego oraz nie może 
odwoływać się do własności przedmiotów, których poznanie ocenia. 
Trzeba znaleźć takie poznanie, które daje rezultaty niepowątpiewalne
i w św ietle którego można by ewentualnie ocenić wartość innego pozna
nia. Sprawą tą zajmowali się m. in. Descartes i Kant, istotny etap sta
nowią dopiero husserlowskie koncepcje „redukcji fenomenologicznej-’ 
oraz „czystej świadomości" i związanej z nim „metody transcendentalnej”. 
Najkrócej mówiąc: redukcja jest operacją na doświadczeniu wewnętrz
nym, w wyniku której otrzymujemy niepowątpiewalne (przynajmniej 
co do istnienia swego przedmiotu) doświadczenie immanentne; przeżycia 
świadome dane nam w tym doświadczeniu tworzą czystą świadomość 6.

Doświadczenie immanentne dostarczyć może w iedzy o przeżyciach 
poznawczych w sposób nie zakładający z góry istnienia przedmiotów 
tych przeżyć. Wypracowując technikę, jeśli nie całkowicie adekwatne
go, to przynajmniej nie zniekształcającego opisu, otrzymamy opis feno
m enologiczny faktycznych przebiegów naszej świadomości i jawiących 
się w niej struktur, ale to nie doprowadzi jeszcze do twierdzeń ogólnych
i koniecznych zarazem. Już sam rezultat redukcji zachęca nas do pod
jęcia nowej możliwości poznawczej: w trakcie bowiem operacji redukcji 
uwolniliśm y się od pewnych znamion charakterystycznych dla świado
mości ludzkiej, a mimo to nie zagubiliśmy samej świadomości. Okazuje 
się, że do istoty świadomości nie należy to, by ona była przejawem życio
wym  realnego osobnika, żeby była uwikłana wraz z nim w związki 
przyczynowe świata realnego. W ten też sposób uwolniliśm y rezultaty 
swych badań od relatywizacji płynącej z przynależności naszej świado
mości do osobników gatunku „człowiek”. Mamy teraz do czynienia nie
jako ze świadomością jako taką. Tą drogą trzeba pójść i w  innych spra
wach: trzeba starać się o uchwycenie tego, co istotne, o ujęcie ejdetyczne 
badanego przedmiotu. W tedy nie na drodze zbierania faktów i zawodnej 
indukcji, ale dzięki bezpośredniemu ujęciu ejdetycznemu dochodzimy do 
twierdzeń ogólnych, koniecznych. Ujęcie to dotyczy zawartości idei, któ
rych struktura (stałe — zmienne) ujawnia nam związki konieczne między

6 Spór o istnienie świata, t. I, s. 18 n.
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czystym i jakościami oraz czyste możliwości. Prowadzi do tego operacja 
uzm ienniania7.

A le w takim razie teoria poznania winna skoncentrować swoje bada
nia — jeśli nie stale, to przynajmniej w pewnym  etapie —• na zawar
tościach idei, a zwłaszcza idei poznania w  ogóle.

Na tej drodze jest możliwe uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań 
esencjalnych typu: co to jest akt poznania?, co to jest przedmiot pozna
nia?, co to jest podmiot poznania? Ustalając w ten sposób czyste możli
wości i związki konieczne — zachodzące w sferze idealnej, lecz odno
szące się do wszelkich ewentualnych konkretyzacji czy realizacji indy
widualnych —■ nie zakłada się żadnych faktów dotyczących przedmioto
wych, obiektywnych odpowiedników przeżywanych aktów poznaw
czych 8. Analiza ejdetyczna doprowadzić nas może do ustalenia aksjoma
tów teorii poznania, co stanowi podstawę do wyznaczenia system u kry
teriów oceny wartości rezultatów poznawczych. Na tym  kończyłaby się 
zasadniczo czysta (ogólna) teoria poznania, a rozpoczynała stosowana, 
która by uzyskane wyniki zastosowała do rozmaitych rodzajów faktycz
nie zachodzącego poznania. Warunkiem niezbędnym tego jest uprzednie 
ustalenie faktycznej istoty istniejącego poznania. Stąd widać, iż w teorii 
poznania wyróżnić należy dwa zasadnicze działy: ontologię poznania oraz 
m etafizykę poznania 9.

Wskazanie jednak na ujęcia ejdetyczne (nadbudowane na aktach spo
strzeżenia immanentnego) nie jest tożsame z wykazaniem niedogmatycz- 
ności czy niezależności teorii poznania. Teoria poznania jest niezależna, 
skoro 1. nie jest fragmentem ontologii lub metafizyki, gdyż interesują 
ją tylko idee dotyczące nie bytu, ale tego, co odnosi się do bytu (tzn. 
operacji poznawczych i ich wyników) oraz interesują ją istoty faktycz
nych operacji i wyników poznawczych, a nie istoty- ich przedmiotów,
2. potrzebną jej wiedzę w zakresie ontologii poznania i m etafizyki pozna
nia może uzyskać własnym i środkami.

A le w  tym miejscu zdaje się pojawiać znane niebezpieczeństwo „peti- 
tio principii" i dogmatyczności. Podnoszą je zarówno starożytni, jak

7 Tamże, t. I, s. 50 nn., t. II, s. 63 nn., 80 (przyp.), 81 (przyp.). Terminy 
„zmienna” i „stała” dotyczące zawartości idei oczywiście nie mają nic wspólnego 
z terminami o tym samym kształcie występującymi w logice.

8 Podając określenie kryterium obiektywności spostrzeżenia zewnętrznego In
garden zaznacza, że „ani przy ustalaniu powyższego kryterium ani przy jego sto
sowaniu nie ma założenia faktycznego istnienia przedmiotu, który spostrzegam. 
Założone natomiast są idee poznania w  ogóle, jego obiektywności i idea przedmiotu 
poznania. Prócz tego założone jest istnienie czystej świadomości (w znaczeniu 
E. Husserla) i jej struktur jako też podmiotu poznania, a nadto możliwość im
manentnego poznania czystej świadomości”. „Przegląd Filozoficzny”, XXX (1927)305.

9 Spór o istnienie świata, t. I, s. 68.
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współcześni sceptycy i głoszą niemożliwość maksymalistycznie pojętej 
teorii poznania. Na jakiej podstawie przyjmujemy np. niepowątpiewal- 
ność spostrzeżenia immanentnego? Nasuwa się odpowiedź, że na podsta
wie poznania samej natury tego spostrzeżenia: pozostaje ono w  pewnej 
ścisłej, koniecznej relacji ontycznej z przeżyciem, które jest jego przed
miotem, a stąd nie może być tak, żeby istniało spostrzeżenie immanentne, 
a nie istniał jego przedm iot10. Ale skąd wiem y znów o niepowątpiewal- 
ności poznania natury tego spostrzeżenia, skąd w iem y o wartości ujęć 
ejdetycznych? Czy nie trzeba się ponownie odwołać do innych aktów,
i tak w  nieskończoność? Albo po prostu dogmatycznie kończymy nasze 
pytania na którymś akcie poznawczym?

Warunkiem usunięcia powyższej trudności jest wskazanie na takie 
poznanie, które do swego poznania nie potrzebuje odwołania się do in
nego aktu poznawczego, które uzasadnia się (przynajmniej w  pewnym, 
określonym zakresie) przez samo spełnienie. Intuicja przeżywania jest 
takim poznaniem. W tym przypadku przedmiot poznawania i jego pozna
wanie są niejako dwoma momentami tej samej całości: aktu poznania n . 
Samo przeżywanie zaznajamia z sobą samym 12. Przeżywanie to świado
mość aktu przeżywanego. W nim znajdujemy podstawę do postępowania 
bez „petitio principii”. W idzimy też drogę ostatecznego ugruntowania 
spostrzeżenia immanentnego oraz oglądu ejdetycznego.

W iemy więc, czego dotyczy teoria poznania i z jakich źródeł poznaw
czych korzysta. Warto zapytać, jak sobie daje radę z zagadnieniem, z któ
rego rozwiązaniem miała trudności psychofizjologiczna teoria poznania.

Częściową odpowiedź na to pytanie daje Spór o istnienie świata, który 
poniekąd przedstawia stan sprawy na terenie fenomenologii. Zakładając 
znajomość wspomnianego dwutomowego dzieła u czytelnika, przypomni
m y tylko najważniejsze punkty rozważań.

Ingarden formułuje — jako tymczasowy w sporze o istnienie świata 
między idealizmem a realizmem — Husserlowy punkt wyjścia, stosuje 
tzw. metodę transcendentalną. Polega to na tym, iż — aby nie popełnić 
„petitio principii” i uzyskać wyniki niepowątpiewałne — swoje rozważa
nie przeprowadza w ramach spostrzeżenia immanentnego oraz doświad
czenia ejdetycznego.

To, co dane w doświadczeniu transcendentnym (np. w  doświadczeniu 
zewnętrznym lub wewnętrznym) jako powątpiewalne (i gatunkowo zre- 
latywizowane) przeciwstawia się temu, co dane w doświadczeniu imma-

10 Podobnie i wśród neoscholastyków szuka się podstawy niepowątpiewalności 
poznania w jego bytowym związku ze swym przedmiotem.

11 Tej sprawie poświęca uwagę rozprawa: ttber die Gefahr einer Petitio Prin
cipii in der Erkenntnistheorie.

12 Por. J. G a ł e c k i ,  Problematyka estetyki, 1962, s. 72 nn.
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nentnym, czyli czystej świadomości. Mamy więc do czynienia co naj
mniej z dwiema dziedzinami przedmiotów indywidualnych: z dziedziną 
czystej świadomości i z dziedziną „świata realnego”, którego ewentualne 
istnienie ma być rozważane w  św ietle danych czystej świadomości (i nad
budowanych na niej ujęć ejdetycznych)13. Problematyczność istnienia 
świata realnego płynie nie stąd, że istnieją pozytywne m otyw y przeciw  
przyjęciu tego istnienia, ale stąd, że sama struktura doświadczenia trans
cendentnego (a w ięc doświadczenia, w  którym dany nam jest naturalnie 
ów „świat realny”) dopuszcza, iż mimo faktycznego zachodzenia danych 
nam przebiegów świadomości świat realny może nie istnieć 14.

Powstaje teraz pytanie o stosunek bytow y świata realnego do czy
stej świadomości; można tu mówić o jakiejś zależności lub jej braku, 
z tym, że trzeba wyróżnić rozmaite mogące wchodzić w  grę znaczenia 
słowa „zależność”. Być może -—• poza tym  —  okaże się, że samo rozróż
nienie m iędzy „czystą świadomością” i „światem realnym ” należy od
rzucić lub inaczej pojąć. W każdym razie spór o istnienie świata realnego 
ma um otywowanie epistemologiczne, jest właściwie zagadnieniem meta
fizycznym, a źródło jego leży  w  ontologicznym stanie rzeczy 15. Całość 
problematyki w ięc jest bardzo złożona.

A by przeprowadzić rozważania w  sposób najbardziej ogólny —  chcia
łoby się rzec: absolutny ■— uwzględniając wszelkie nasuwające się moż
liwości, trzeba znaleźć odpowiedź na takie pytania:
1. Co stanowi —  w  m yśl odpowiedniej idei -— pełny fenomen 16 rzeczy

w istości jako sposobu istnienia świata realnego?
2. Co stanowi — wedle odpowiedniej idei — pełny fenomen istnienia

czystej świadomości?
Pytania pierwszego nie należy łączyć z odpowiedzią na pytanie „co 

stanowi istotę sposobu istnienia faktycznie danego nam świata?” ani też  
na pytanie ,,co stanowi istotę sposobu istnienia tego, co nazywam y rze
czywistością?”, gdyż wówczas rozważanemu zagadnieniu nadawalibyś
m y —  być może przypadkowe — ograniczenia. Zresztą pamiętać m usim y
o tym, że samym sposobem pytania nie możemy zakładać, że świat dany 
nam w  doświadczeniu w  ogóle istnieje.

15 Spór o istnienie świata, t. I, s. 19 i 21.
14 Tamże, s. 23. Podkreślić tu należy, że formułując husserlcrwski punkt wyjścia 

Ingarden parokrotnie zaznacza bądź odmienność swego poglądu, bądź tylko wątpli
wości pod adresem twierdzeń Husserla.

15 Spór o istnienie świata, t. I, s. 29. Doniosłą nowością u Ingardena jest zaak
centowanie przedmiotowego aspektu sporu między realizmem a idealizmem i wyjście 
od szeroko zakrojonych ontologicznych badań przygotowawczych.

16 Przez „fenomen” należy tu rozumieć to, co dane bezpośrednio i naocznie (np. 
zawartość idei).
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Z tym i motywami zdaje się pozostawać w  związku okoliczność, że 
Ingarden dochodzi do wyróżnienia rozmaitych sposobów istnienia na dro
dze konstrukcji, kombinacji poszczególnych dających się wyróżnić mo
m entów bytowych. Można powiedzieć, że tu ontolog (w sensie Ingardena) 
odniósł zwycięstwo nad fenomenologiem.

Inaczej należy pojąć sens drugiego pytania. Z samego charakteru 
stosowanej metody wynika, że chodzić w nim musi o ideę takich czystych  
przeżyć, które f a k t y c z n i e  przeżywamy. Nie wyklucza się jeszcze 
przez to możliwości istnienia świadomości innych typów i dotarcia do 
ogólnej idei czystej świadomości czy świadomości w  ogóle. W każdym  
razie tu punkt widzenia fenomenologa jest ważniejszy — można powie
dzieć — niż punkt widzenia ontologa.

Jak wygląda dalsze postępowanie autora Sporu? Wyróżnia on naj
pierw szereg niesprzecznych kombinacji momentów bytowych, wyzna
czających poszczególne możliwe sposoby istnienia, i dochodzi do określe
nia czterech zasadniczych możliwych sfer bytu: absolutnej, realnej, 
idealnej i czysto intencjonalnej. W każdym przedmiocie obok istnienia 
(w pewnym sposobie) znajdujemy formę oraz materię (jakościowe upo
sażenie) 17. W wyniku dokonania analizy formy rozmaitych możliwych 
przypadków bytowych otrzymuje formalne kryterium istnienia: okazuje 
się bowiem, że pewne sposoby istnienia związane są koniecznie z pew 
nymi strukturami formalnymi przedmiotu. Te wyniki stosuje do wiado
mych dwu członów zagadnienia.

Z góry można oczekiwać jednego z trzech możliwych rozwiązań: albo 
okaże się, że tylko jedna odpowiedź na postawione pytanie o związek 
bytowy między czystą świadomością a światem realnym jest możliwa; 
albo też, że jest ich więcej; albo okaże się, że żadna odpowiedź nie jest 
możliwa, gdyż na gruncie przyjętych założeń i ustalonych związków  
każda ewentualność prowadzi do jakiejś sprzeczności18. Zaznaczyć tu 
trzeba, że uzyskanie tylko jednej możliwej odpowiedzi na postawione 
pytanie jeszcze samego zagadnienia istnienia świata realnego nie roz
strzygnęłoby. Zagadnienie to bowiem jest metafizyczne — chodzi w nim
o faktyczne istnienie — natomiast przeprowadzone rozważania mają 
charakter ontologiczny, ustalają tylko czyste możliwości.

Nie wiadomo przeto, czy to, co dane nam jest faktycznie w doświad
czeniu, to naprawdę świat realny w  upalonym  znaczeniu itd. Brak poza 
tym jeszcze badań materialno-ontologicznych.

Przeprowadzone w dwu tomach Sporu badania pozwalają się jednak 
zorientować w  całości problematyki (co już jest ważne, niezależnie od

17 Spór o istnienie świata, t. I, s. 75, t. II, s. 570. Ingardenowskie pojęcia „ma
terii” i „formy” mają inne znaczenie niż pojęcia „materii” i „formy” u Arystotelesa.

18 Tamże, t. I, s. 213, 288, t. II, s. 584 i inne.
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doniosłości szczegółowych analiz) i zdają się już wyznaczać ostateczną 
ontologiczną odpowiedź w  tej sprawie.

Okazuje się bowiem, że świat realny (w wyanalizowanym  znaczeniu), 
z racji m. in. swojej czasowości, istnieje samoistnie i pochodnie (o ile 
w ogóle istnieje); to samo dotyczy też czystej świadomości. Jeżeli do 
tego dodamy, że czysta świadomość —  w  św ietle uzyskanych wyników
—  jest poprzez czysty podmiot związana z duszą, a wraz z nią i z cia
łem, podważona zostaje zasadnicza ontyczna odmienność i odrębność 
czystej świadomości i świata realnego.

Ingarden zdaje się w  tym  widzieć „krach” m etody transcendentalnej, 
wręcz sprzeczność. Dlatego też mówi o ewentualnej modyfikacji obra
nego punktu wyjścia (np. przez uwzględnienie sprawy genezy spostrze
żeń) lub wręcz o jego odrzuceniu, liczy się też z możliwością powrotu do 
psychofizjologicznej koncepcji świadomości lub z potrzebą odwołania się 
do jakiegoś „trzeciego czynnika”, który by miał kwalifikacje absolutnej 
świadomości, np. do Boga 19.

W każdym razie można stwierdzić to, że nie ustalono jeszcze popraw
nego sposobu rozstrzygnięcia zagadnienia obiektywności naszego pozna
nia świata realnego (a zagadnienie istnienia świata realnego uznano za 
metafizyczne) 20.

Przystępując do ustosunkowania się do tej imponującej próby upra
wiania maksym alistycznie pojętej teorii poznania, konsekwentnie pod
danej narzuconej sobie dyscyplinie, trzeba stwierdzić, że Ingarden w y
jątkowo trafnie uchwycił zadania teorii poznania. Teoria poznania nie 
ma dostarczać przesłanek czy uzasadniać aksjomatów badanych przez 
siebie innych nauk (jeżeli uzasadnienie to podanie racji, z której coś ma 
wynikać) i bezpośrednio nie wpłynie na prawdziwość czy ulepszenie da
nej nauki. Teoria poznania tylko ocenia, rozpoznaje prawdziwość czy 
podstawy uznania za tezę. Ażeby rezultaty teorii poznania były propor
cjonalne do motywów, dla których nauka ta została powołana do życia, 

, musi ona starać się  o uzyskanie w iedzy pewnej, niepowątpiewalnej, speł
niającej wszystkie podane wyżej warunki.

Ingarden wskazał właśnie na to, w jaki sposób można te warunki 
spełnić. Pozytywna jego propozycja budzi jednak pewne wątpliwości,

19 Tamże, t. I., s. 27 (iprzyp.), 289, t. II, s. 476, 5615, 583 nn. i inne.
20 Tak sprawa przedstawia się w Sporze o istnienie świata. W ostatnio ogłoszo

nym studium O motywach, które doprowadziły Husserla do transcendentalnego idea
lizmu  zarysowuje się nowy pogląd Ingardena. Husserl zbyt pochopnie wyciągnął 
idealistyczne wnioski z fenomenologicznej analizy poznahia i bezzasadnie przypisał 
czystej świadomości wyjątkowy status ontyczny. Jeżeli będziemy bardziej ostrożnie 
postępowali, to istnieje szansa dotarcia w  sposób .poprawny do jakiegoś rozwiązania. 
Trzeba tylko odpowiednio pojąć funkcję poznawczą „redukcji”. Zob. R. I n g a r d e n ,  
Z badań nad filozofią współczesną, 1963, s. 550—622.
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podobnie jak niektóre wnioski wyciągnięte z analizy psychofizjologicz
nej tecrii poznania oraz z wyników Sporu.

Istotnie, psychofizjologiczna teoria poznania tak sformułowana, jak 
to przedstawił Ingarden w swej rozprawie (zresztą zgodnie z faktycz
nym postępowaniem wielu epistemologów i filozofujących przyrodni
ków), nie jest do utrzymania. Ale — jak to później zobaczymy — istnieje 
możliwość takiego zmodyfikowania tej koncepcji, iż uchylona zostanie 
większość wysuniętych przez Ingardena trudności21. Niektóre z nich 
mają charakter krytyki zewnętrznej. Ingarden kieruje się tu pewnymi 
założeniami co do warunków uzyskania wiedzy ogólnej i koniecznej za
razem. Nie wykazał też, że na gruncie krytykowanej koncepcji teorii 
poznania nie jest do utrzymania żadne Stanowisko na temat istnienia 
świata realnego. Ingarden faktycznie tylko pokazał, że nie można w y
kazać subiektywności jednych jakości zmysłowych nie zakładając obiek
tywności innych (tak samo sprawa ma się z wykazaniem obiektywności 
jakichkolwiek jakości zmysłowych) oraz że wyniki w tej sprawie będą 
tylko prawdopodobne. Tego rodzaju wynik nie zmusza psychofizjologicz
nej teorii poznania do opuszczenia stanowiska realizmu krytycznego. Po
zostaje jednak zarzut dogmatyczności!

Zwróćmy teraz uwagę na samą pozytywną koncepcję Ingardena. 
Pomijamy pewien rozwój poglądów w tej sprawie i stwierdzamy, że 
ostatecznie Ingarden tak pojął teorię poznania, że dzieli się ona na dwa 
zasadnicze działy: na ontologię poznania i metafizykę poznania. Warto 
jednak zauważyć, że chociaż rozgraniczenie tych dwu działów teorii 
poznania nie budzi żadnych zastrzeżeń, to nie w iem y jeszcze, czy i jak 
możliwe jest otrzymanie w sposób niepowątpiewalny tez egzystencjal
nych i kategorycznych, dotyczących operacji poznawczych i ich rezulta
tów. Nie wiem y, czy metafizyka w  ogóle, a metafizyka poznania w  
szczególności nie są tylko zbiorami nierozstrzygalnych problemów.

W iemy natomiast, jak mamy osiągać wiedzę ejdetyczną w ontologii: 
akt oglądu ejdetycznego (w którym docieramy do związków koniecz
nych i czystych możliwości wyznaczonych przez zachodzącą w zawar
tości idei strukturę: stałe-zmienne) nadbudowujemy na akcie spostrze
żenia w  operacji uzmienndania. Związek między aktem spostrzeżenia 
a nadbudowanym na nim aktem ejdetycznym jest tego rodzaju, 
iż wartość poznawcza tego drugiego nie zależy od wartości poznawczej

21 Chodzi o to, by uzyskać niepowątpiewalną sferę poznawczą na innej drodze 
niż transcendentalna redukcja, aby — m6wiąc przenośnie — w samym punkcie wyj
ścia nie kopać sztucznej przepaści między świadomością a tym, co realne. Zresztą 
wyniki Sporu o istnienie świata  zachęcają do antytfcranscendentalizmu. Nie do utrzy
mania natomiast jest traktowanie teorii poznania jako kontynuacji przyrodoznaw
stwa i psychologii, jako nauki tego samego stopnia, co nauki przedmiotowe.
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spostrzeżenia, którego wartość zależy od poprzednich i następnych spo
strzeżeń i które może być złudne.

Gdybyśmy nawet nie m ieli wątpliwości co do trafności wszystkich  
ujęć ejdetycznych, zauważyć wypada, że w ten sposób ustalam y tylko 
czyste możliwości i nigdy ontologia nie upoważni nas do jakiegokolwiek 
twierdzenia co do faktycznego istnienia czegokolwiek.

Można na to odpowiedzieć tak, że faktycznego przeżywania dotyczy 
wiedza zdobyta w  doświadczeniu immanentnym oraz w  intuicji prze
żywania. Jeżeli intuicja przeżywania jest związana z przeżyciem jako 
takim, to występuje też przy przeżywaniu aktów ejdetycznych.

Ale o czym dostarcza nam wiedzy intuicja przeżywania? Tylko
o przeżywanym przeżyciu. A więc z tym  nas zaznajamia, że przeżywa
m y akty ejdetyczne, że zachodzą faktycznie takie a nie inne akty. Czy 
na terenie Ingardenowydh rozróżnień i ustaleń (a zwłaszcza fenomenolo
gicznego „zneutralizowania” spostrzeżeń i przeciwstawienia tego, co 
jednostkowe, temu, co konieczne) intuicja ta wystarczy do zaznajomie
nia nas z istotną strukturą przeżywanego przeżycia, czy w  ten sposób 
ugruntuje np. wyżej wypowiedziane twierdzenie, ze intuicja prze
żywania z istoty swej związana jest z przeżywaniem jako takim (przy 
czym twierdzenie to ma mieć charakter rzeczowy, a nie czysto języ
kowy!)? Czy na tej drodze nie dojdziemy tylko do stwierdzenia istnienia 
przeżyć, które lub w  których pretendujemy do ujęcia istoty czy dotar
cia do idei czegoś? Czy na gruncie Ingardenowego przeciwstawienia 
tego, co faktyczne, i tego, co konieczne, możliwa jest metafizyka, możliwa 
jest wiedza o tym, co faktycznie istotne dla tego, co faktyczne?

Poza tym nie widzim y miejsca dla rozważań opartych na samej in
tuicji przeżywania w  ramach teorii poznania, która jest bądź ontologią 
lub metafizyką, bądź zastosowaniem tychże. Zastosowanie to albo bę
dzie m ieściło się w ramach ontologii lub metafizyki, albo nie, ale w tedy  
jaki będzie miało charakter? Czy nie trzeba w pewnych etapach rozwa
żań epistemologicznych dopuścić do głosu badań o charakterze fenom e
nologicznym bądź może nawet metodologicznym, które starałyby się 
ująć to, co faktyczne: faktyczne przebiegi czynności poznawczych i fak
tyczne układy ich rezultatów, ewentualnie w postaci utrwalonej języ
kowo? A może trzeba inaczej pojąć ontologię i m etafizykę poznania?

Stawiając tego rodzaju pytania nie znajdujemy na nie odpowiedzi. 
Nie znaczy to jeszcze, że dowiedliśmy, iż takich odpowiedzi być nie mo
że 22.

22 Ingarden sygnalizuje, że ma przygotowaną książkę o koncepcji i metodzie 
teorii poznania. Z ogłoszonego streszczenia odczytu na ten temat dowiadujemy się, 
iż autor po odrzuceniu szeregu koncepcji teorii poznania (mianowicie psychofizjolo
gicznej, opisowo-fenomenologicznej, aprioryczno-fenomenologicznej, logicystycznej
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Przy tej okazji nasuwa się uwaga ogólniejsza. Ingarden — wycho
dząc z (skądinąd słusznego) twierdzenia, źe poznanie jest proporcjonalne 
do przedmiotu, oraz uważając, że nie można ustalić kryteriów pozna
nia bez odpowiedniej wiedzy o przedmiocie tego poznania uzyskanej w  
oglądzie ejdetycznym — tak zontologizował całą filozofię, że znajduje
m y się w paradoksalnej sytuacji: mamy głęboką wiedzę o rozmaitych 
strukturach przedmiotowych i nie umiemy jej prawomocnie zastosować 
do tego, co faktyczne, co więcej, nie umiemy wykazać, co faktycznie 
istnieje (z wyjątkiem aktualnie przeżywanych przeżyć).

Spór o istnienie świata  istotnie wykazuje, iż zabieg redukcji tran
scendentalnej pojętej jako eliminacja wszelkich interpretacji metafi
zycznych i realistycznych (w wyniku czego świadomość przestaje być 
przejawem życia 1 działania podmiotu psychofizycznego, a ten ostatni 
staje się korelatem aktów świadomości) jest nie tylko sztuczny, ale — 
przynajmniej w tym przypadku — niecelowy: wiedza przez nas zdo
byta po redukcji powracać nam każe do obrazu świata sprzed redukcji. 
Oczywiście dla niektórych transcendentalistów jest to bardzo pouczają
ce. Jak mówi Merleau-Ponty: najważniejsza nauka, jaką możemy w y
ciągnąć z redukcji, polega na tym, że całkowita redukcja jest niemo
żliwa 23. Inna rzecz, że Husserl doszedł do odmiennych wyników niż 
Ingarden i dyskusja jest tu możliwa i potrzebna. Wydaje się jednak, 
że jeśli badania Ingardena są trafniejsze niż jego mistrza (co zresztą 
wydaje się słuszne), to z tego jeszcze nie wynika, że metoda transcen
dentalna jest sprzeczna. Chodzi tylko o to, by w formułowaniu tej m e
tody nie m ylić sprawy epistemologicznej z ontologiczną (czy m etafi
zyczną): odróżnienie dwu dziedzin, mianowicie czystej świadomości 
i świata realnego, ma charakter wyłącznia epistemologiczny czysta 
świadomość staje się tu w pewnym sensie absolutem epistemologicznym, 
ale nigdy on to logicznym (czy metafizycznym)! Dlatego nie jest w  
sprzeczności z właściwie pojętymi założeniami tej metody końcowe 
stwierdzenie, że czysta świadomość ontycznie jest bytem  pochodnym. 
Jeżeli to, co dane jako świat realny, jest istotnie światem realnym

w wersji neokantowskiej i neopozytywistycznej) wysuwa koncepcję autonomicznej 
teorii poznania, na którą składają się ontologia poznania, kryteriologia i stosowana, 
w ostatecznej immanencji samosprawdzająca się krytyka poznania. Zob. R. I n- 
g a r d e n ,  Metodologiczny wstąp do teorii poznania, „Spraw. Wrocławskiego Tow. 
Naukowego”, 3 (1948) 242—244. Nie wiemy, czy i jak daleko Ingarden odszedł w tej 
koncepcji od transcendentalizmu.

23 „Le plus grand enseignement de la reduction est 1’impossibilite d’une rśduc- 
tion complete. Voila pourąuoi Husserl s’interroge toujaurs de nouveau sur la possi- 
bilite de la reduction”. M. M e r l e a u - P o n t y ,  Phenomenologie de la perception, 
1945, s. VIII.

24 Zaznacza to sam Ingarden, Spór, t. I, s. 21 (przyp.), 155, t. II, s. 583.
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w wyanalizowanym  przez Spór znaczeniu, to nie może być on pochodny 
od czystej świadomości ani nawet od niej zależny. Raczej powstaje 
problem zależności czystej świadomości od świata ze względu na jej 
związek z ciałem. Ale powstaje kwestia: gdzie należy szukać odpowie
dzi na pytanie, czy trafnie w ontologii ujęliśm y to, co nazywane jest 
światem  realnym w  naturalnej postawie poznawczej?

Metoda transcendentalna wydaje się niecelowa z następujących po
wodów. Po pierwsze, przyjmuje ona, iż doświadczenie transcendentne 
nie zasługuje na wiarygodność i samą swą naturą dopuszcza, że jego 
obiekty zupełnie inaczej (niż tc dane w doświadczeniu) lub wcale nie 
istnieją, choć ono zachodzi tak, jak jest nam to faktycznie dane. Ta 
wiedza o powątpiewalności doświadczenia transcendentnego nie może 
płynąć z samego tego doświadczenia: zarówno Husserl, jak i Ingarden 
zdają sobie sprawę z tego, że popełnialiby w tedy „petitio principii”. 
Wobec tego swoje twierdzenia o naturze tego doświadczenia zdobywają 
w aktach ejdetycznych nadbudowanych na aktach spostrzeżenia imma
nentnego, dotyczącego aktów spostrzeżenia transcendentnego. W naj
lepszym więc razie ustalają tylko to, że spostrzeżenia m o g ą  nas m y
lić. Przy czym to „mogą” należy tu rozumieć w  sensie czystej m ożli
wości. N ie kwestionując tego, że ujęcie to trafnie ustaliło istotę fak
tycznie spostrzeganych immanentnie spostrzeżeń transcendentnych, 
stawiam y jednak pytanie: czy faktycznie nas one mylą? Być może fe
nomenologowie powiedzieliby tu: tak, a w iem y to ze spostrzeżenia 
immanentnego. Spostrzeżenie to m ówi nam o tym, że zachodzą takie 
a takie złudzenia w  spostrzeganiu świata realnego. Złudny charakter 
tych spostrzeżeń przypisujem y im na tej podstawie, że spostrzeżenia 
te są niezgodne ze sobą, rozmaicie przebiegają, ich wyniki zależą od 
kondycji podmiotu spostrzegającego i przypadkowych okoliczności to
warzyszących, których mnogości nie., sposób uchwycić. Spostrzeżenia te 
w swym  przebiegu są zależne od historii indywidualnej podmiotu, itp. 
Przedmiot swój ujmują zawsze częściowo, jednostronnie.

Widzimy stąd — i to jest zrozumiałe — że argumentuje się po reduk
cji w łaściw ie w  ten sposób, jak przed redukcją. Warto zwrócić uwagę na 
to, że ustalenie tych rozbieżności oraz zależności spostrzeżeń od podmio
tu czy przypadkowych okoliczności jest możliwe tylko dzięki temu, że 
w  ramach spostrzeżenia immanentnego znajdujemy w iele spostrzeżeń 
zewnętrznych i wewnętrznych, które można porównywać i zestawiać. 
Spostrzeżenie immanentne informuje nas tylko o zachodzeniu tych roz
maitych doświadczeń transcendentnych. Stwierdzenie, że faktycznie nie
które z nich nas mylą, jest m ożliwe tylko wtedy, gdy przynajmniej in
ne z nich potraktujemy jako wiarygodne. Wydaje się jednak, że w  
ramach ściśle przestrzeganej na takie stwierdzenie nie ma miejsca.
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Pozostaje więc tylko ontologiczne stwierdzenie, na podstawie ejdetycz- 
nej analizy zawartości idei doświadcz2nia transcendentnego, że sama 
jego istotna struktura dopuszcza powątpiewalność w jego rezultaty. 
Jeśli na innej drodze (np. na drodze spostrzeżenia immanentnego) nie- 
powątpiewalnie stwierdzimy, że faktycznie przeżywane doświadczenie 
jest konkretyzacją odpowiedniej ided, zastosujemy do niego uzyskane 
w ontologii stwierdzenia. W ten sposób uzasadnimy twierdzenie, 
że faktycznie przeżywane doświadczenia transcendentne z istoty  
swej m o ż e  — nawet zawsze — mylić. Zakładając skądinąd trafność 
tego ejdetycznego wyniku uzasadniliśmy więc niepowątpiewalnie pe
wne twierdzenie dotyczące istoty pewnej kategorii przeżyć, ale nie 
możemy jeszcze go odnieść do faktycznie (w sensie: realnie) istniejących 
przeżyć. Zresztą, jaka jest różnica między „faktyczny" odniesiony do 
przeżyć zachodzących przed i po redukcji? W świetle ostatecznych w y
ników Sporu  różnicy ontycznej nie ma, a na czym ma polegać episte- 
mologiczna? Chyba tylko na tym, że wiedza o pierwszym jest powąt- 
piewalna, a o drugim nie. Ale jest to wiedza — w obu wypadkach — 
tego samego ontycznie pcUmiotu. Pozostaje jeszcze pytanie: na terenie 
jakiego poznania stosujemy wyniki ontologii do danych spostrzeżenia 
immanentnego? Nie możemy tego robić na terenie ontologii, bo nie w y-  
szlibyśmy wtedy poza klamrę czystych możliwości. Musimy zrobić to 
na terenie metafizyki. A więc, chyba tylko w ten sposób, że (intelek
tualnie) rozpoznajemy istotną strukturę w danych immanentnie aktach 
doświadczenia transcendentnego. A jeśli tak, to praca ontologa jest co 
prawda pożyteczna, ale niekonieczna. Jeśli ta istotna struktura jest 
strukturą tych indywidualnych danych, to zachodzi zasadnicza możliwość 
dojrzenia jej przez sam intelekt bez uprzedniej pomocy ontologa, który 
dostarcza tylko do rozpatrzenia czyste możliwości.

Po drugie, zakres intuicji przeżywania nie jest mniejszy od doś
wiadczenia immanentnego, nawet szerszy, bo intuicja ta dotyczy rów
nież przeżyć przed redukcją. To, czego można się dowiedzieć po reduk
cji, można też — na ogół rzecz biorąc — przed redukcją, zachowując 
odpowiednią dyscyplinę m yśli i nie eliminując naturalnych, spontanicz
nie d a n y c h  nam związków z rzeczywistością. Rezygnując z husser- 
lowsko pojętej redukcji — wydaje się — więcej zyskujemy niż tracimy.

Trudności metody transcendentalnej płyną stąd, iż czysty podmiot 
i czystą świadomość przeciwstawiało się w  niej pełnemu, realnemu pod
miotowi poznającemu i traktowało jako nową sferę bytu. Wydaje się 
jednak, że na bardziej naturalnej drodze można uzyskać niepowątpie- 
walną sferę poznania 2S.

“  Taką drogę widzą tomiści w określeniu warunków oczywistości przedmio
towej oraz w posługiwaniu się refleksją „in actu exercito” (co przypomina bardzo
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Jak poucza nas znajomość współczesnej teorii poznania, co najmniej 
trojako można reagować na powyższą sytuację. W edług jednych należy 
wrócić do naturalnej, realistycznej postawy, na niej budować teorię 
bytu i dopiero w  oparciu o nią wyjaśniać fakt błędu. Na terenie tomiz- 
mu przewodzi tu E. Gilson. Według drugich, w  ramach doświadczenia 
wewnętrznego można wyróżnić niepowątpiewalną sferę poznawczą, któ
ra dostarczy nam w iedzy o faktycznie, realnie przebiegającym poznaniu 
i jego przedmiotach. Na terenie tomizmu zalicza się do nich L. Noel. 
Zdaniem jeszcze innych cała sprawa jest racjonalnie, naukowo nieroz
strzygalna. Poza tym  mamy do czynienia z szeregiem prób nieudanych, 
popełniających mniej lub bardziej wyraźnie taką czy inną postać ,,pe- 
titio principii’' (np. liczne neoscholastyczne podręczniki teorii poznania, 
pisane w  tradycyjnym  stylu). Chcemy później pokazać nieco inną dro
gę, wychodzącą od analizy pytań teoriopoznawczych z punktu widzenia 
pcstulatów racjonalnej koncepcji nauki.

Podobne trudności, jak z koncepcją czystej świadomości są też i z kon
cepcją on to logii26. Ostatecznie, stosując ontologię w  m etafizyce (np. po
znania), trzeba przyjąć, iż pewne (intelektualne) czynności potrafią „od
czytywać” istotną strukturę tego, co indywidualne, potrafią dojrzeć w  
indywiduum konkretyzację jakiejś idei. Ale czy do tego niezbędne jest 
porównanie tego indywiduum z ideą, konieczna jest uprzednia znajomość 
samej idei?!

O ile Ingarden słusznie pojął zadania teorii poznania i trafnie 
wskazał na warunki jej realizacji, to jednak niektóre szczegóły jego 
koncepcji teorii poznania związane są z określonymi rozstrzygnięciami 
dotyczącymi np. stosunku jednostkowego do ogólnego, sposobu pozna
wania konieczności itd.; można powiedzieć, że za omawianą koncepcją 
teorii poznania kryje się dyskusyjna teoria przedmiotu i7.

ingardenowską intuicję przeżywania), a szkoła lowańska w „cogito otwartym” (przede 
wszystkim L. Noel). W neotomizmie rolę „redukcja” pełni często „metodyczne wąt
pienie” pojmowane nie jaiko mocna problematyzacja generalna wartości poznania, 
ale jako próba podawania w  wątpliwość rozważanego poznania celem dokładnego 
uświadomienia sobie jego wartości i zasadności. Ndetranscendentalistyczne były też 
próby R. Deseartesa i F. Brentano. Por. D. G i e r u l a n k a ,  Jasność i wyraźność 
jako kryterium prawdy i pewności poznania u Kartezjusza, [W:] Zagadnienie swois
tości poznania matematycznego, 1962; D. F r y d m a n ,  Zagadnienie oczywistości 
u Franciszka Brentany, [W:] Charisteria, 1960; R. I n g a r d e n ,  Filozofia w  rozu
mieniu Brentany, [W:] Z badań nad filozofią współczesną, 1963.

26 Chodzi zwłaszcza o możliwość nauki przedmiotowej (jaką ma być antologia), 
a nie zakładającej i nie stwierdzającej jakiegokolwiek istnienia oraz o pojęcie racjo
nalności bytu w  związku z relacjami zachodzącymi między ideami a ich konkrety
zacjami. Chcemy omówić te sprawy na innym miejscu.

27 Nieco bliżej niektóre z poruszonych kwestii omówiono w: A. S t ę p i e ń ,  
Ingardenowska koncepcja teorii poznania, „Roczniki Filozoficzne”, XII (1964), z. 1.
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§ 10. KONCEPCJE POZYTYWISTYCZNO-ANALITYCZNE

Rozważyliśmy najpoważniejszą na terenie fenomenologii próbę roz
wiązania (a przynajmniej wyznaczenia drogi rozwiązania) problemu 
właściwego wyboru koncepcji teorii poznania. Obok fenomenologii ma
my do czynienia z dwoma rozgałęzionymi i w pływowym i nurtami współ
czesnej m yśli filozoficznej: z nurtem pozy ty wistyczno-anali tycznym oraz 
z nurtem neoschok:stycznym 2S. Odmienność aparatury pojęciowej, ogól
nej tendencji filozoficznej, a także stosunku do tradycji skłania do 
osobnego omówienia propozycji wysuwanych na terenie obu nurtów. 
Zaznaczyć trzeba jednak, iż to nie przeszkadza występowaniu w  obu 
nurtach propozycji odznaczających się niekiedy dużym podobieństwem. 
Zajmiemy się koncepcjami dominującymi, w ich radykalnej raczej po
staci, nie kusząc się o szczegółowy obraz sytuacji m yśli metateoriopo- 
znawczej na terenie obu nurtów.

Na terenie tego, co nazwaliśmy skrótowo nurtem pozytywistyczno- 
-analitycznym, występują zasadniczo cztery stanowiska co do charakte
ru i możliwości badań teoriopoznawczych.

Pierwsze — dopuszcza dwie wersje: agnostyczną i sceptyczną — 
twierdzi, iż teoria poznania (klasycznie pojęta) jest zasadniczo niemo
żliwa. Argumentuje się za tym w  stylu starożytnych sceptyków, wska
zując na niemożliwość podania ostatecznego kryterium prawdy czy na 
niemożliwość uzasadnienia obiektywnej ważności poznania w ogóle (L. N el
son) 29, na nieuchronność zarzutu popełnienia jakiejś postaci „petitio 
principii”. Argumentuje się też za tym wskazując na nierozstrzygal- 
ność głównych problemów teorii poznania (R. Carnap)30 czy na nie
możliwość odpowiedzialnego poznawania własnych czynności poznaw-

28 Nie omawiamy tu osobno nurtu neokantyzmu nie tylko z uwagi na to, iż nurt 
ten aktualnie nie odgrywa większej roli, ale przede wszystkim dlatego, że formuło
waną w nim koncepcję teorii poznania — wydaje się — można interpretować bądź 
jako odmianę jednej z rozważanych poniżej koncepcji nurtu pozytywistycznego, 
bądź jako swoistą postać transcendentalnej koncepcji teorii poznania (posługującej 
się „świadomością w ogóle”), która w świetle innej transcendentalnej koncepcji 
teorii poznania (mianowicie husserlowskiej) okazuje się sztuczna i niecelowa, jeśli 
nie wręcz fałszywa. Zdaje się miał rację L. Nelson, zarzucając kantowskim transcen- 
dentalistom, że regresję traktują jako dowód: ustalenie warunków możliwości lub 
istnienia czegoś nie utożsamia się z wykazaniem zachodzenia tych warunków. Por. 
A. W i e g n e r, Zagadnienie poznawcze w  oświetleniu L. Nelsona, 1925, s. 23 n., 37. 
Co do poglądów neokantyzmu zob. K. B a k r a d z e, Z dziejów filozofii współczesnej 
(rozdział piąty).

29 L. N e l s o n ,  Uber das sogenannte Erkenntnisproblem, 1908.
30 R. C a r n a p, Scheinprobleme in der Philosophie, 1928 (wyd. 2, 1961).
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czych (już A. Comte), wreszcie podnosząc historyczną jałowość i prak
tyczną nieużyteczność tego rodzaju badańS1.

Niektórzy próbują zmodyfikować charakter badań teoriopoznaw- . 
czych, czyniąc z teorii poznania jakąś teorię o charakterze logicznym  
(przy szerokim rozumieniu „logiki'’) lub o charakterze przyrodniczym  
czy humanistycznym. W ten sposób pierwsze stanowisko prowadzi nie
kiedy do następnych.

Należy tu odróżnić stanowisko postulujące przeprowadzanie w pe
wnych wypadkach analiz logicznych, semiotycznych, metodologicznych 
na terenie teorii poznania, zalecające stosowanie w teorii poznania 
współczesnych narzędzi logicznych — od stanowiska, które (w jakiś 
określony sposób) sprowadza całą teorię poznania do analizy logicznej, 
semiotycznej czy metodologicznej, które dopuszcza na terenie teorii 
poznania stosowanie jedynie metod zaczerpniętych z (szeroko rozu
mianej) logiki.

Wydaje się, że pierwsze stanowisko jest do przyjęcia z uwagi na rolę 
języka w  naszym poznaniu. Metody logiczne można stosować, jeśli 
można je wprowadzić do teorii poznania bez narażenia się na zarzut 
„petitio principii”. Jeśli jednak zakres czynności poznawczych nie po
krywa się z zakresem czynności językowych, jeżeli poznawanie to coś 
innego niż używanie języka, a metody logiczne (jeżeli nawet potrafią 
doprowadzić do twierdzeń o prawdziwości wyników poznawczych) nie 
mogą same siebie uprawomocnić, wówczas teoria poznania traktowana 
jako teoria wyłącznie logiczna nie byłaby nauką samowystarczalną, nie 
mogłaby w sposób poprawny spełnić swoich zadań

Otóż istnieje stanowisko, według którego filozofię w ogóle, a teorię 
poznania w  szczególności powinno się uprawiać metodą dedukcyjną, 
na wzór nauk formalnych. Taką m yśl reprezentowali u nas J. Łu- 
kasiewicz 33, a zwłaszcza L. C h w i s t e k 34, podobne wypowiedzi znaleźć 
można u K. Ajdukiewicza 35.

Na czym owo uprawianie teorii poznania metcdą dedukcyjną ma 
polegać? Na tym, że nie szuka się rzekomej „immanentnej treści pojęć” 
ani nie ustala — poprzez odpowiednie wżywanie się w język zastany

31 Zob. np. H. L. S e a r l e s ,  The Revolt against Epistemology, „Actes du XI- 
-eme Congres International de Philosoęphie”, (1953), II, s. 11.

32 Zwłaszcza, gdy logikę traktuje się jako naukę formalną, a nie rzeczową.
33 Łukasiewicz miał na uwadze przede wszystkim metafizykę. Zob. np. jego

O metodę filozofii, „Przegląd Filozoficzny”, XXXI (1928) 3—5.
34 L. C h w i s t e k ,  Wielość rzeczywistości, 1921, t e n ż e ,  Zastosowanie metody 

konstrukcyjnej do teorii poznania, „Przegląd Filozoficzny”, XXVI (1923). Później 
Chwistek był skłonny do zajęcia mniej skrajnego stanowiska i ograniczenia roli 
metody dedukcyjnej w  filozofii.

35 K. A j d u k i e w i c z ,  Język i poznanie, t. I, 1960, s. 214.
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— faktycznego znaczenia wypowiedzi, ani też nie unaocznia tego, co 
pierwotne i niedefiniow alne36, ale poprzez odpowiedni, niesprzeczny 
układ aksjomatów ustala się sens potrzebnych pojęć i — w  oparciu
0 przyjęte reguły postępowania — dedukuje z nich twierdzenia. Twier
dzenia te odnoszą się do poznania, wartość teorii polega na jej przydat
ności, użyteczności poznawczej. Gdyby pod tym względem system  oka
zał się niesprawny, należałoby jego układ aksjomatów odpowiednio -— 
zgodnie z podstawowymi intuicjami — skorygować. Aksjomaty mają 
bowiem uściślać sens występujących w nich terminów w ten sposób, 
aby ten sens był jakimś dostatecznym przybliżeniem ich intuicyjnie 
danego sensu lub inaczej formułując: aby sens terminów pierwotnych  
systemu był dostatecznym przybliżeniem intuicyjnych, przedaksjoma- 
tycznych odpowiedników tych terminów.

Pomijając już sprawę sensu owej „użyteczności poznawczej” syste
mu oraz dla uproszczenia przyjmując, że w systemie rozważanym obo
wiązują tylko tzw. reguły ogólnologiczne. stwierdzić można, że tak po
jęta teoria poznania nie mogłaby spełnić nadanych jej zadań, że m e
toda aksjomatyczna (w tym przynajmniej wypadku) nie jest metodą 
samowystarczalną.

Zważmy w  tym celu, że:
1. Tak budowane system y teorii poznania (koncepcja ta bowiem do

puszcza szereg konkurujących aksjomatyk, których wybór podyktowa
ny jest ich „użytecznością poznawczą”) nie są systemami formalnymi, 
a wobec tego, że reguły uznawania zdań mają charakter formalny, jedy
nym punktem umożliwiającym stosowalność tych systemów są terminy  
w nich występujące 3T.

2. Stąd też aksjomatyki nie mogą być dowolne (tzn. nie mogą kie
rować się tylko względami formalnymi), muszą uwzględnić intuicje 
związane z terminami pierwotnymi.

3. Nie można badać lub uzasadniać aksjomatów w innym systemie 
aksjomatycznym; w ten sposób co najwyżej uzyskano by przesunięcie, 
a nie rozwiązanie sprawy.

4. Samo zastosowanie twierdzeń systemu (które, czymkolwiek by 
było, odnosi się w każdym razie do czegoś spoza systemu), nie jest 
operacją formalną, w grę wchodzą bowiem intuicje przedaksjoma- 
tyczne 3S.

36 „[...] nic bowiem łatwiejszego jak unaocznić system sprzeczny, jeśli tylko 
sprzeczność jest dostatecznie zamaskowana”. L. C h w i s t e k ,  Pisma filozoficzne
1 logiczne, t. I, 1961, s. 108.

37 Potwierdzają to wypowiedzi Łukasiewicza i Chwistka.
38 L. C h w i s t e k ,  tamże, s. 117.
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5. Z uwagi na wyniki K. Godła i innych metalogików, można się 
zasadnie spodziewać, iż odpowiednio bogaty system  teorii poznania był
by system em  niezupełnym. Rozstrzygalności pewnych problemów na
leżałoby szukać na innej drodze niż aksjomatyczna.

Widać już stąd, że metoda aksjomatyczna jeżeli może odegrać na te
renie teorii poznania pożyteczną rolę, to tylko jako metoda pomocnicza, 
wtórna a w każdym razie nie jako jedyna. System  a ksjoma tyczny był
by rezultatem teorii poznania a nie całą teorią poznania.

Niektóre z powyższych zarzutów można by usunąć przez nadanie 
aksjomatom (w aksjomatycznie uprawianej teorii poznania) — a w  na
stępstwie całemu system owi — innej funkcji poznawczej. Aksjomaty 
pojęłoby się jako postulaty, nie licząc się zasadniczo z zastanym intui
cyjnym sensem występujących w  nich terminów. A le w tedy nie widać 
sposobu stosowalności tego rodzaju system u do faktycznego poznania 
i jego rezultatów. Ewentualne definicje przyporządkowujące (termin 
używany przez H. Reichenbacha) nie m iałyby charakteru wewnątrz- 
systemowego, m usiałyby się bowiem odwołać — tak czy inaczej — do 
tego, co intuicyjnie dane. Poza tym, jak zaznacza Ajdukiewicz (wysu
wający omawianą propozycję do rozpatrzenia), traktując aksjomaty ja
ko postulaty łatwo m ożemy znaleźć się w  tej sytuacji, iż rozwiązujemy 
problemy inne, niż te, do których teorię poznania pow ołano39. Taka 
rezygnacja z danych do zbadania jest usprawiedliwiona tylko wówczas, 
gdyby okazano, że zastanej problematyki nie można rozstrzygnąć w 
sposób bardziej adekwatny na innej drodze. Dlatego podejmiemy drugą 
z wyróżnionych przez Ajdukiewicza możliwości i „na wszelki przypa
dek” spróbujemy innych metod.

Istnieje jeszcze inna koncepcja teorii poznania, stosująca wyniki 
i narzędzia współczesnej logiki, dokładniej: metalogiki. Jest to seman
tyczna koncepcja teorii poznania, na naszym terenie sformułowana przez 
K. A j d u k i e w i c z a 40. Prowadzi do niej następujące rozważanie.

Teoria poznania (jako nauka o  prawdziwości i uzasadnianiu pozna
nia) zajmuje się poznaniem zarówno w  sensie psychologicznym, jak 
i  logicznym, tzn. zarówno bada czynności poznawcze, jak i ich w ytw o
ry, takie jak sądy, pojęcia. Najprościej określić można te ostatnie jako

39 K. A j d u k i e w i c z ,  tamże.
40 W grę przede wszystkim wchodzą następujące artykuły Ajdukiewicza: Prob

lemat transcendentalnego idealizmu w  sformułowaniu semantycznym, „Przegląd Fi
lozoficzny”, XL (1937), Epistemologia i semiotyka, „Przegląd Filozoficzny”, XLIV 
(1948), Por. też: K. A j d u k i e w i c z ,  W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich 
poglądach filozoficznych, „Myśl Filozoficzna”, 1953, 2(8). Koncepcję Ajdukiewicza 
przypomina tzw. lingwistyczna teoria poznania, dyskutowana ostatnio przez A. Papa. 
Stanowisko Ajdukiewicza ostrożnością i precyzją sformułowań wyróżnia się ko
rzystnie wśród innych stanowisk omawianego nurtu.
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znaczenia odpowiednich tworów językowych, takich jak zdania, naz
wy. Jeżeli weźmie się pod uwagę i to, że o sądach i pojęciach (rozumia
nych jako w ytwory czynności) nie można inaczej mówić, jak tylko jako
o znaczeniach pewnych wyrażeń językowych, to analiza logiczna wyda
je się jedyną uprawnioną metodą badania tego rodzaju obiektów 41. 
Relacjom między pojęciami czy sądami odpowiadają dokładnie relacje 
między nazwami czy zdaniami. Strukturze poznania w sensie logicznym  
odpowiada struktura języka, w  którym to poznanie się wyraża i dzięki 
któremu intersubiektywnie się rozwija. Stąd pewne wyniki uzyskane 
w logice języka, w semiotyce, zasadnie się stosują do poznania.

Koncepcja ta 1. dotyczy tylko wytworów poznawczo-językowych 
(sądów, pojęć, problemów jako znaczeń zdań, nazw, pytań), 2. stwarza 
stałą okazję do mieszania środka utrwalania i komunikacji poznania (ja
kim jest język) z rezultatem poznania. Koncepcja ta jest już rezultatem  
pewnych rozstrzygnięć teoriopoznawczych dotyczących zakresu tego, co 
poznawalne. Jeżeli rozważania teoriopoznawcze mają być naukowe w 
m yśl racjonalnie pojętej nauki (w przyjętym sensie), muszą być formu
łowane i dyskutowane w  ramach jakiegoś języka. Ale to jeszcze nie 
znaczy, że przedmiot badań teorii poznania musi mieć charakter tylko 
lub głównie językowy.

Wydaje się, że semantyczna koncepcja teorii poznania (w swym  
skrajnym sformułowaniu) miałaby szansę zostać jedyną dopuszczalną 
koncepcją tej nauki, gdybyśmy przyjęli tożsamość języka i poznania, 
a szczególnie tożsamość czynności językowych i czynności poznawczych. 
Tymczasem znane są argumenty nie tylko przeciw tezie o identyczności, 
ale i przeciw tezie o nierozłącznej jedności języka i poznania 42. Zresztą 
sam K. Ajdukiewicz ostatecznie nie głosił podobnych tez, uznając, że 
czynności poznawcze muszą być badane inaczej niż znaczenia językowe 
wyrażeń! Poza tym  pozostaje kwestia uprawomocnienia Stosowania środ
ków logicznych. Czy wystarczy do tego sama logika języka?

Występując przeciw powyższym ujęciom teorii poznania jako kon
cepcjom c a ł e j  teorii poznania, nie występujem y przeciwko anali
zom, przeprowadzonym w dziedzinie logiki lub przy pomocy logiki ję
zyka przez Ajdukiewicza, Camapa, Quine;a, Papa i innych, których re
zultaty są doniosłe dla teorii poznania i w inny być przez nią we 
właściwym  zakresie uwzględnione l3.

J1 K. A j d u k i e w i c z ,  Język i poznanie, t I, s. 266 n.
42 Wydaje się, że ostatecznie tej sprawy nie rozstrzygają interesujące analizy 

A. Schaffa, Język a myślenie, „Studia Filozoficzne”, 1963, 1 (32). Por. choćby fakty 
wzmiankowane przez W. Witwickiego, Psychologia, t. I, 1962, s. 173 oraz M. Kreutza, 
Metody współczesnej psychologii, s. 30 n.

43 Zob. np. K. A j d u k i e w i c z ,  Język i poznanie, R. C a r n a p, Meaning and 
Necessity, 1958, W. V. O. Q u i n e, From a Logical Point of View, 1953, A. P a p ,
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Trzecie stanowisko zajmują ci, którzy pod wpływ em  argumentacji 
Nelsona i innych trudności sceptycznych zrezygnowali z maksym ali- 
st-ycznie pojętej teorii poznania. Należy do nich np. B. J. G a w ę c k i ,  
który odróżnia gnozeologię i epistemologię; ta ostatnia badając naukę 
jako gotowy wytwór, interesując się przede wszystkim  jej podstawowy
mi założeniami czy zasadniczymi pojęciami, zakłada gnozeologię. Gno- 
zeologia nie utożsamia się z psychologią, logiką, ontologią, nie jest ich 
częścią, chociaż korzysta z danych nauk przyrodniczych i psychologii. 
Wychodzi od takich faktów, jak istnienie procesów poznawczych czy 
istnienie nauki jako pewnej całości organicznej i rozwijające] się. Nie 
pretenduje do rozstrzygnięć ostatecznych, absolutnych, chociaż niekie
dy dochodzi do hipotez o dużym stopniu prawdopodobieństwa (jak teza
o istnieniu rzeczywistości niezależnej od istot poznających, która zresz
tą wprost nie jest sprawdzalna). Jest nauką tego rzędu co nauki szcze
gółowe 44.

Mamy tu właściwie do czynienia z tym, co Ingarden nazywa psycho
fizjologiczną koncepcją teorii poznania. Tak pojęta teoria poznania 
dziedziczy — jako kontynuacja nauk szczegółowych — wszystkie za
lety  i  w&dy zdobywanego w  tych naukach poznania. Jest metodologicznie 
zależna od przedmiotu swych badań: bierze bowiem przesłanki od po
znania, do którego oceny została powołana. Na terenie tej koncepcji 
łatwo o pomieszanie dwu różnych spraw: sprawy genezy i sprawy war
tości poznania. Zarówno realizm ewolucyjny Gaweckiego, jak i np. 
genetyczna epistemologia Piageta przejawiają tendencję (lub z niej 
też wyrosły) do ustalenia wartości jakiegoś poznania tylko lub przede 
wszystkim  na drodze wyjaśnienia sposobu dochodzenia do tego poznania, 
a zwłaszcza przyczyn zaistnienia badanego poznania. Poznanie (i pod

Semantics and Necessary Truth, 1958. Za reprezentacyjne dla nurtu neopozytywis- 
tycznego można uznać dwa podręczniki teorii poznania: M. S c h 1 i c k, Allgemeine 
Erkenntnislehre, 1925, V. K r a f t, Erkenntnislehre, 1960. Tu też można wymienić 
nazwiska K. Durra, H. Reiohenbaoha oraz A. Papa.

44 B. G a w ę c k i ,  Stanowisko teorii poznania wśród nauk, „Przegląd Filozo
ficzny”, XXVII (1924), t e n ż e ,  Zagadnienia gnozeologii, 1939, t e n ż e ,  Zarys realizmu 
ewolucyjnego, „Studia Filozoficzne”, 1958, 5 (8), t e n ż e ,  Realizm ewolucyjny, [W:] 
Charisteria, 1960. Podobnie — jak się zdaje na podstawie skąpych uwag — teorię 
poznania chce pojąć T. K o t a r b i ń s k i ,  Elementy teorii poznania, logiki formalnej 
i metodologii nauk, 1961, s. 149 n. Zarysowująca się w  pismach materialistów dia
lektycznych koncepcja teorii poznania wydaje się najbardziej zbliżać do właśnie 
omawianej koncepcji. Rozróżniając teorię poznania i ontologię jako dwie różne 
nauki, uiważa się je za wzajemnie rzeczowo powiązane a poza tym — jako części 
filozofii — zależne od nauk szczegółowych, przyrodniczych i społecznych. Zob. np. 
A. S c h a f f ,  Teoria poznania, 1958, W. K r a j . e w s k i ,  Szkice filozoficzne, 1963, Cz. 
N o w i ń s k i ,  W sprawie znaczenia badań psychologicznych dla teorii poznania, [W:] 
Z problem atyki psychologii i teorii poznania, 1958.
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miot poznający) traktuje się jako jeden z zastanych i otaczających nas 
przedmiotów, do którego — według tego stanowiska — zasadnie stosu
ją się metody przyrodoznawstwa, psychologii czy socjologii. Postępuje 
się tak, jakby lekceważyło się różnicę między przedmiotowym a m e- 
taprzedmiotowym traktowaniem poznania, jakby nie dostrzegało się 
swoistości problematyki dotyczącej sensu, prawdziwości i zasadności po
znania lub rezygnowało się z podjęcia tej problematyki. A przecież do 
zasadniczo, radykalnie odmiennej problematyki prowadzi badanie po
znania jako pewnego faktu psychicznego czy psychofizycznego, przy
należnego do jakiegoś osobnika ludzkiego i wraz z nim uwikłanego roz
m aitymi związkami i zależnościami w  świat realny, a badanie poznania 
jako informatora, który dla poznającego ma pewien sens, pewną wartość, 
którego uznanie jest ewentualnie umotywowane innymi poznaniami, 
który niejako z własnej natury pretenduje do spełniania pewnych funk
cji i posiadania pewnej doniosłości czy w ażności45.

A. W i e g n e r  klasyczną teorię poznania chce zastąpić dwiema nau
kami: psychologią poznania i logiką poznania; ta ostatnia zajmowałaby 
się przede wszystkim wyszukiwaniem metodą regresji (redukcji) warun
ków czy założeń wszelkiego poznania i w  ten sposób ustalałaby pojęcie 
poznania w  ogóle. Psychologia (w powiązaniu z fizjologią) wyjaśniałaby 
(tzn. podawałaby warunki konieczne i dostateczne) fakty poznania, po
dobnie jak wyjaśnia fakty innych przeżyć psychicznych 46.

Uwagi, jakie się tu nasuwają, przypominają te, które wypowiedziano 
przy okazji psychofizjologicznej teorii poznania oraz koncepcji aksjoma- 
tycznej (gdyby logikę poznania pojmował W iegner jako naukę posługu
jącą się wyłącznie analizą formalnologiczną, zmierzającą do ustalenia 
aksjomatycznej definicji poznania). Ujęcia te należałoby wziąć pod uwa
gę, gdyby trzeba było zrezygnować z bardziej maksymalistycznie poję
tych zadań teorii poznania.

W omawianym nurcie filozoficznym znaleźć jednak można bardziej 
maksymalistyczne ujęcie teorii poznania. Na naszym terenie reprezentuje 
je N. Ł u b n i c k i H. Nie ty le w wynikach swych rozważań teoriopo- 
znawczych (w których uznaje wagę dowodu Nelsona i jedyne wyjście 
poza immanencję widzi w  teorii postulatów, w pierwszeństwie działania

45 Co do tego rozróżnienia por. np. R. I n g a r d e n ,  Z badań nad filozofią 
współczesną, ss. 160, 341 n., 349 nn.

46 A. W i e g n e r ,  Zagadnienie poznawcze w oświetleniu L. Nelsona, 1925, t e n ż e ,
O tak zwanej teorii poznania, „Przegląd Filozoficzny”, XXXI (1928), t e n ż e ,  Teoria 
poznania czy teoria prawdy? „Przegląd Filozoficzny”, XXXIX (1936).

47 W grę wchodzą przede wszystkim następujące prace N. Łubnickiego: Pod
stawowe momenty światopoglądu pozytywistycznego, „Kwartalnik Filozoficzny”, 
XIV (1937), Myślenie a działanie, „Studia Filozoficzne” 1957, 2, O ostatecznym uza
sadnieniu, „Studia Filozoficzne”, 1962, 4 (31).
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przed czysto teoretycznym poznaniem), ile w  samej koncepcji teorii 
poznania jako nauki pierwszej, niezależnej, poszukującej niepowątpie- 
walnej podstawy do oceny prawdziwości poznania. Idąc w ślady empirio- 
krytyków, a zwłaszcza W. Heinricha, widzi taką podstawę w  „bezpośred
niości”, w niepowątpiewalności tego, co aktualnie przeżywane, co obecne 
w świadomości, „teraźniejsze”.

To, co przede wszystkim  pobudza w tej koncepcji do dyskusji, to 
samo pojęcie „bezpośredniości” oraz kryjące się za nim założenia. Nie 
podejmujemy na tym  miejscu polemiki, ponieważ sprawa bezpośrednio 
nie wiąże się z koncepcją teorii poznania. Podkreślmy tylko wyraźnie, 
że w  każdym razie nie można na terenie nauki mówić o jakimkolwiek  
uzasadnieniu przez odwołanie się do działania lub potrzeby działania, 
jeśli przez działanie (a więc jakiekolwiek postępowanie czy wytwarzanie 
lub elem enty charakterystyczne dla postępowania czy wytwarzania) 
rozumiemy coś innego niż czynność poznawczą. Wprawdzie działanie w y
konujemy świadomie, potrzeby działania przeżywamy ■— ale to jeszcze 
nie nadaje im jakiejkolwiek funkcji poznawczej. Jeżeli decydujemy się 
na uznanie (na terenie nauki) jakiejś teorii np. dlatego, że oparte na 
niej działanie osiąga spodziewane efekty, to racją uzasadniającą tę teorię 
nie jest w  tym  przypadku bynajmniej owo działanie czy jego skutecz
ność, ale twierdzenie „jeśli działanie oparte na jakiejś teorii jest sku
teczne, to teoria ta trafnie (całkowicie lub z dostatecznym przybliże
niem) informuje o rzeczywistości, której dotyczyło działanie”. Twierdze
nie to z kolei można by uzasadnić odwołując się do treści ustalonych  
pojęć poznania, prawdy, teorii, działania, skuteczności lub do bezpośred
niego, empirycznego poznania związku m iędzy poznaniem a działaniem. 
N ie możemy i nie m usimy wychodzić poza granice poznania 48.

§ 11. KONCEPCJE NEOSCHOLASTYCZNE

Wśród neoscholastyków —  pod wpływem  tradycji szkoły oraz potrze
by polemiki z współczesnymi kierunkami filozoficznymi —  ukształtował 
się w końcu XIX wieku pewien zespół problemów oraz pewien styl w y
kładu do dzisiejszego dnia podejmowany i kontynuowany w  wielu pod
ręcznikach 49. Do dnia dzisiejszego istnieją na terenie tego nurtu filozo

48 Wydaje się, że konsekwencja na gruncie tego stanowiska wymaga, aby rów
nież działanie traktować jako zawartość „bezpośredniości”, jako przygodę pozosta
jącą całkowicie w ramach immanencji. A więc i działanie nie może tej immanencji 
przezwyciężyć.

49 Historię neotomistycznej teorii poznania omawia G. van Riet, L ’epistemolo
gie thomiste, 1946. Omawiając nurt neoscholastyczny mamy przede wszystkim na 
uwadze — jako reprezentujących różne odmiany i środowiska — następujących
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ficznego rozmaite kwestie sporne co do nazwy, pozycji wśród innych 
nauk, metody i punktu wyjścia teorii poznania. Trzeba zaznaczyć, że 
rozważaniom metateoriopoznawczym na ogół poświęca się niewiele m iej
sca, poprzestając na kilku zdaniach na początku podręcznika. Cechą 
bowiem charakterystyczną neoscholastycznego uprawiania teorii pozna
nia jest znaczna przewaga podręczników nad monografiami.

Jeżeli chodzi o sprawę nazwy, to mówi się np. o teorii poznania, 
gnozeologii, epistemologii, noetyce, kryteriologii, krytyce, logice mate
rialnej. Niektórzy tych nazw używają zamiennie, dla oznaczenia jednej 
nauki; są jednak i tacy, którzy odróżniają dwa różne działy badań, mia
nowicie l o g i k ę  m a t e r i a l n ą  (logica materialis, realis, maior, appli- 
cata), która wraz z logiką formalną (logica formalis, minor, dialectica) 
stanowi logikę, oraz k r y t y k ę ,  która jest częścią metafizyki ogólnej. 
Tak czynią jeszcze np. F. Morandini czy H. Collin, przy czym pierwszy 
w swym podręczniku omawia łącznie problematykę logiki materialnej 
i krytyki, drugi zaś logikę materialną utożsamia z metodologią 50. Ci spo
śród scholastyków, którzy przyjmują istnienie j e d n e j  nauki zajmu
jącej się. treścią i wartością (zwłaszcza prawdziwością) poznania ludz
kiego, dzielą się na takich, którzy uważają ją za część logiki, meta
fizyki lub psychologii, oraz na takich, którzy traktują ją jako samodzielną 
naukę filozoficzną51. Z tym  związana jest koncepcja roli teorii pozna
nia w  poznaniu ludzkim: dla jednych nauka ta pełni przede wszystkim  
apologetyczną (względem m etafizyki lub realizmu), a w ięc przypadkową 
rolę, podyktowaną pewną sytuacją historyczną 52, dla drugich nauka ta 
charakteryzuje się wyraźnie odrębnymi zadaniami.

Najczęściej określa się teorię poznania jako naukę o wartości lub 
prawdziwości, niekiedy jako naukę o pewności poznania ludzkiego, za
zwyczaj przy tym mówi się o czynnościach poznawczych nie odróżniając 
ich wyraźnie od wytworów. Jeżeli chodzi o sprawę metod teorii pozna
nia, to wymienia się metodę psychologiczną, metodę metafizyczną oraz 
fenomenologiczną. Charakterystyka tych metod zazwyczaj jest tak ogól

autorów: C. N. Bittle, C. Boyer, A. Brunner, H. Collin, E. Gilson, P. J. Gredt, E. Hu
gon, F. X. Maąuart, J. Maritain, D. Mercier, F. Morandini, J. H. Nicolas, C. Nink, 
L. Noel, S. Reinstadler, V. Remer, F. van Steenberghen, J. de Vries, F. D. Wil- 
helmsen.

50 Podobnie Maritain odróżnia logiką materialną, zajmującą się „materią myś
lenia”, oraz krytykę, zajmującą się prawdą i należącą do metafizyki. J. M a r i t a i n ,  
An Introduction to Philosophy, 1946, s. 133 n. i 206.

51 Według van Steenberghena teoria poznania jest nauką wcześniejszą nawet 
od logiki.

Maąuart nazywa teorię poznania terminem „methaphysica defensiva”. Nawet 
de Vries, uważając teorię poznania za naukę samodzielną, podkreśla przede wszyst
kim jej apologetyczne 'względem poznania ludzkiego zadania.
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nikowa, że czytelnik musi często poprzestać na informacji, iż chodzi
0 sposób postępowania charakterystyczny dla psychologii lub metafizyki. 
Niekiedy podkreśla się wagę momentu logicznego w  analizach teoriopo- 
znawczych; polega on na szukaniu odpowiedniej racji lub konsekwencji 
rozważanych stanowisk. Niektórzy uważają, iż teorię poznania należy  
uprawiać kilkoma metodami; de Vries np. sądzi, że teoria poznania winna 
się posługiwać metodą fenomenologiczną oraz metodą m etafizyczną53. 
Przedmiotem szczególnie żywych dyskusji wśród neoscholastyków jest 
sprawa punktu wyjścia teorii poznania. W związku z nią rozważano
1 rozważa się takie problemy, jak sposób uzasadnienia istnienia świata 
realnego, sposób uchronienia się przed „petitio principii”. Mamy tu do 
czynienia z rozmaitymi odmianami realizmu bezpośredniego i pośred
niego, realizmu krytycznego i niekrytycznego. Rozważa się też, czy na
leży  rozpoczynać teorię poznania od wątpienia (powszechnego czy częś
ciowego?, rzeczywistego czy metodycznego, fikcyjnego?), czy też należy 
uznać na początku jakieś zdania ze względu na ich oczywistość lub nie
zbędność. Zajmowano się i zajmuje stosunkiem teorii poznania do innych  
dziedzin poznania, w  szczególności do „zdrowego rozsądku”.

Pierwsze oryginalne stanowisko neotomistyczne (które miało za sobą 
tradycję arystotelesowską) rozpoczynało filozofowanie od przyjęcia pew
nych „niezbędników”, przede wszystkim tzw. pierwszego warunku, 
pierwszego faktu i pierwszej zasady. Zwolennicy tego stanowiska —  
związanego przede wszystkim  z nazwiskami Balmesa i Tongiorgiego —  
postępowali faktycznie w ten sposób, że regresyjnie szukali założeń wa
runkujących istnienie i możliwość uprawiania poznania 54. D. Mercier —• 
założyciel szkoły lowańskiej — uważał takie postępowanie (niesłusznie 
chyba) za dogmatyzm i sam proponował punkt wyjścia nawiązujący do 
kartezjańskiej tradycji: należy rozpoczynać filozofowanie od przezwy
ciężenia wątpienia odwołaniem się do danych bezpośrednich świadomości, 
czyli „cogito”. „Cogito” to rozmaicie jednak pojmowano i zachodziły 
pod tym  względem wyraźne rozbieżności m iędzy Mercierem a jego kon
tynuatorami. Zwolennicy „cogito” starali się przy tym  wykazać, iż ów 
nawiązujący do Kartezjusza punkt wyjścia jest zgodny zarówno z prak
tyką poznawczą Arystotelesa, jak i z pewnym i myślami zawartymi

53 J. de V r i e s, Critica, 1937, s. 7 n.
54 Na naszym terenie stanowisko to prezentował przede wszystkim J. Nuckow- 

ski, Zasadniczy punkt wyjścia w  badaniu filozoficznym, 1899. Podobny typ analiz 
spotykamy u S. K o b y ł e c k i e g o ,  Próba wstępu do krytyki poznania, „Przegląd 
Powszechny”, 1909. Koncepcja trzech podstawowych warunków czy prawd jest jesz
cze dzisiaj aktualna. Zob. np. C. N. B i 111 e, R eality and the Mind, 1950, s. 64 nn., 
St. A d a m c z y k ,  K rytyka  ludzkiego poznania, 1962, s. 96 nn.
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w De verita te  Tomasza z Akwinu 55. To stanowisko wywołało opozycję
i spowodowało m iędzy innymi długotrwałą polemikę między E. Gilsonem  
a L. Noelem na temat tomistycznego sposobu uprawiania teorii pozna
nia 56.

Gilson uważa, że między realizmem a idealizmem nie istnieje stano
wisko pośrednie lub neutralne i stąd należy od razu opowiedzieć się za 
realizm em 57. Zarówno Gilson, jak i jego zwolennicy (Bennet, Henie, 
Wilhelmsen, Nicolas) skłonni są traktować teorię poznania jako dział 
metafizyki człowieka, jako metafizykę poznania 5S. Sprowadzenie jednak 
teorii poznania do metafizyki, przeprowadzone konsekwentnie, równa się 
rezygnacji z zasadniczej problematyki i głównych zadań teorii poznania. 
Zresztą praktyka teoriopoznawcza wyżej wymienionych filozofów wska
zuje na to, iż koncepcja ta jest właściwie niespełnialna 59.

Dlatego też przeważają rozważania o charakterze metodologicznym  
mieszanym; analizy psychologiczne lub fenomenologiczne sąsiadują 
z rozważaniami o charakterze metafizycznym a niekiedy i logicznym. 
Spotkać też można bardziej oryginalne pomysły czy chwyty techniczne, 
np. van Steenberghen poszukuje aktu — normy dla wszelkiego pozna
nia 60, punktem wyjścia A. Brunnera (pozostającego pod wpływem  feno
menologii) jest fakt dialogu, komunikacji językow ej61.

Uwyraźniając niektóre koncepcje, możemy zaryzykować twierdzenie, 
iż na terenie neoscholastyki spotykamy się z czterema koncepcjami teorii 
poznania. Według pierwszej, teoria poznania ocenia poznanie ludzkie 
w św ietle ustalonych ostatecznych „niezbędników” poznania. Według 
drugiej, teoria poznania opiera się na tym, co bezpośrednio dane, i w  tym

55 Widoczne to jest u polskich zwolenników szkoły lowańskiej, K. Kowalskiego
i J. Stepy.

56 Zob. A. S t ę p i e ń ,  Stanowisko Gilsona w sprawie m etody teorii poznania.
57 Tamże.
58 Charakterystyczna jest przedmowa gilsonisty Wilhelmsena do jego podręcz

nika teorii poznania. Zob. F. D. W i l h e l m s e n ,  Man’s Knowledge of Reality, 1956, 
s. V.

59 Zarówno Gilson, jak i jego zwolennicy zmuszeni są w swych rozważaniach 
teoriopoznawczych — wbrew deklaracjom — opuszczać teren metafizyki poznania. 
Nic dziwnego, skoro na tym terenie można co najwyżej wyjaśnić strukturę ontyczną 
władz i aktów poznawczych, nie można natomiast nawet sformułować większości 
problemów klasycznie teoriopoznawczych. Podobną sytuację obserwujemy u M. A. 
Krąpca, który również twierdzi, że głównym przedmiotem badań teorii poznania jest 
poznanie ludzkie, traktowane jako specyficzny przypadek bytowy. Zob. M. A. K r ą -  
p i e c. Realizm ludzkiego poznania, 1959. Jest to  pierwsze monograficzne, oryginalne 
opracowanie zasadniczego zrębu problematyki teoriopoznawczej z punktu widzenia 
tomizmu egzystencjalnego. Por. A. S t ę p i e ń, W związku z teorią poznania tomiz- 
mu egzystencjalnego, „Roczniki Filozoficzne”, VIII (1960), z. 1.

60 F. van. S t e e n b e r g h e n ,  Epistemologie, 1947.
61 A. B r u n n e r, La connaissance humaine, 1943.



stara się znaleźć podstawę dla uznania wiedzy o tym, co transsubiektyw- 
ne i rea ln e62. Trzecia koncepcja traktuje teorię poznania jako zależną 
od teorii bytu lub wręcz jako fragment m etafizyki człowieka. Czwarta 
wreszcie koncepcja traktuje teorię poznania jako naukę posługującą się
— stosownie do swego przedmiotu i swych zadań —  rozmaitymi m eto
dami, wśród których w ystępuje też metoda opisu tego, co bezpośrednio 
d a n e63.

Cechą na ogół charakterystyczną dla koncepcji należących do nurtu 
neoscholastycznego jest liczenie się ze „zdrowym rozsądkiem”, zwłasz
cza z jego realistycznym  nastawieniem. Nie w szyscy jednak neoschola- 
stycy zdają sobie sprawę z tego, iż kontrola „zdrowego rozsądku” nie 
może być pojęta jako uprawnienie do bezkrytycznego czerpania prze
słanek czy argumentów z poznania potocznego, przedepistemologicznego. 
Pierwsza z wyróżnionych wyżej koncepcji teorii poznania spełniałaby 
swoje zadania w sposób odpowiedni, gdyby wiadomo skądinąd było, że 
to, dla czego szuka się warunków i „niezbędników”, faktycznie zachodzi, 
oraz gdyby wiadomo było, że sposób ustalania szukanych warunków  
posiada odpowiednią wartość poznawczą. Sama metoda ustalania podsta
wowych warunków jakiegokolwiek poznania i oceny w św ietle tych  
warunków rozmaitych stanowisk teoriopoznawczych nie wystarcza. Trze
ba jeszcze dysponować właściwą metodą ustalania faktów i uprawomoc
nienia siebie (tzn. tej metody) oraz metody ustalania warunków. Tutaj 
do głosu przychodzi druga koncepcja teorii poznania, koncepcja odwo
łująca się do „cogito otwartego” czy też oczywistych bezpośrednich 
danych. Koncepcja ta właściwie realizowana — wydaje się — ma szansę 
uniknięcia zarzutu dogmatyczności i „petitio principii”, o ile w tym, co 
bezpośrednio dane, znajdzie usprawiedliwienie „cogito otwartego”. 
W praktyce jednak u jej zwolenników często znajdujemy — obok m yśli 
słusznych na temat charakteru wchodzących w  grę danych lub towa
rzyszącej im oczywistości -—• pospieszne nieco rozwiązania i zarysowane

62 Za tym sposobem uprawiania teorii poznania opowiada się przede wszystkim  
szkoła lowańska.

03 Por. np. F. M o r a n d i n i ,  Critica, 1959, s. 298 n. (omawia się tam zagadnie
nie stosunku krytyki do innych nauk w u.ięciu neoscholastyków). Zob. też L. M. 
R e g i s ,  St. Thomas and Epistemology, 1946. Polskie pozycje neoscholastyczne: F. 
G a b r y l ,  Noetyka, wyd. 2 uzupełnione przez J. Stępę (1930), K. K o w a l s k i ,  Pod
staw y filozofii, 1930, J. S t ę p a ,  Poznawalność świata rzeczywistego w oświetleniu 
św. Tomasza, 1930, M. A. K r ą p i e c ,  Realizm ludzkiego poznania, 1959, St. A d a m 
c z y k ,  K rytyka ludzkiego poznania, 1962. Ta ostatnia pozycja wywołała polemikę 
między St. Kamińskim i A. Stępniem a autorem; zob. „Roczniki Filozoficzne”, X 
(1962), z. 1, „Zeszyty Naukowe KUL”, VI (1963), z. 2. Oceną podręcznika St. Adam
czyka zajął się też W. Michałowski, „Roczniki Filozoficzne”, XII (1964), z. 1, nie 
uważał jednak za wskazane ustosunkować się do zarzutów St. Kamińskiego i A. 
Stępnia.
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tylko argumentacje. W sposobie pojmowania podmiotu; poznającego lub 
dochodzenia do uznania realizmu widoczny jest brak ustosunkowania się 
do ważnych w tym  względzie analiz i wyników fenomenologów. Sądzi
my, że dyskusja z fenomenologami jest tu niezbędna. W ielu neoschola- 
styków — świadomie lub nieświadomie — stoi na pozycjach przedmio
towych teorii poznania: psychofizjologii, psychologii lub m etafizyki po
znania. Świadomie przedmiotowo traktuje poznanie trzecia z wyżej w y
mienionych koncepcji. Koncepcja ta konsekwentnie realizowana jest 
właściwie rezygnacją z klasycznej problematyki teoriopoznawczej. Niżej 
(§ 22) przedyskutujemy dokładnie argumenty za i przeciw uzależnianiu 
teorii poznania od metafizyki. Tutaj podkreślamy mocno, że akceptacja 
realistycznej czy egzystencjalnej postawy w teorii bytu (o co przede 
wszystkim chodzi tomizmowi egzystencjalnemu, opowiadającemu się za 
tą koncepcją teorii poznania) nie pozostaje w żadnym koniecznym związ
ku (rzeczowym czy logicznym) z traktowaniem poznania wyłącznie jako 
szczególnego rodzaju bytu i (z racji tego) z traktowaniem teorii pozna
nia jako fragmentu metafizyki.

§ 12. OKREŚLENIE TEORII POZNANIA

Przedstawiliśmy już motywy, dla których podejmujemy problema
tykę metateoriopoznawczą i teoriopoznawczą, oraz m otywy, dla których 
odrzucamy niektóre współczesne koncepcje teorii poznania. Trzeba więc 
wysunąć własną propozycję, taką, którą uważa się za optymalną lub 
jedną z optymalnych spośród tych, które nadają się do realizacji.

Proponujemy teorię poznania pojąć i uprawiać jako 1. naukę, 2. filo
zoficzną, 3. badającą poznanie ludzkie, 4. jako informatora (w aspekcie 
prawdziwości), 5. szukającą kryterium lub kryteriów prawdy (ostatecz
nej podstawy lub ostatecznych podstaw uznania prawdziwości lub nie
prawdziwości poznania), 6. celem dokonania oceny prawdziwości faktycz
nie uzyskiwanych rezultatów poznawczych.

Określenie powyższe wymaga pewnych dopowiedzeń.
Ad 1. Teoria poznania ma być nie byle jakim, ale zorganizowanym  

postępowaniem, którego rezultaty poznawcze mają spełniać określone 
warunki. Charakter tej organizacji oraz rodzaj stawianych warunków  
wskazujemy nazywając teorię poznania nauką. Sens tej nazwy dokład
niej podaje racjonalna koncepcja nauki.

Ad 2. Filozoficzność teorii poznania polega przede wszystkim na 
tym, że jest to nauka, która bada w  swoim przedmiocie to, co dla niego 
ostateczne (bada bowiem informatywność, a więc poznawczość poznania)
i poszukuje dla swego przedmiotu ostatecznych ocen. Jeżeli nawet re
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zygnuje w  jakimś zakresie z konieczności sw ych . rezultatów poznaw
czych, to tylko w  wypadku zaistnienia odpowiednich koniecznych racji.

Ad 3. Zacieśnienie przedmiotu teorii poznania do poznania ludzkiego 
jest proporcjonalne do źródeł problefhatyki teoriopoznawczej i do celu, 
jaki obraliśmy. Teoria poznania bada Zarówno akty i operacje poznaw
cze, jak i ich wytwory, rezultaty poznawcze 64.

Ad 4. Teoria poznania bada poznanie jako informatora, tzn. jako 
to, co zawiera wiedzę lub jest źródłem, warunkiem, środkiem uzyskania 
wiedzy; a więc bada to, co decyduje o tym, że poznanie jest poznaniem. 
Jeżeli —  w  m yśl klasycznej definicji prawdy — poznanie (rzetelnie, 
faktycznie) informujące o swoim przedmiocie nazwiem y poznaniem  
prawdziwym, to badanie poznania jako informatora‘jest badaniem pozna
nia jako prawdziwego.

Prawdziwość w  ścisłym  sensie przysługuje nie czynnościom poznaw
czym, lecz niektórym ich treściom lub wytworom (mianowicie sądom). 
Przyjm ujem y zasadniczą paralelność czynności i ich wytworów. Stosunek 
między poznawaniem a jego rezultatem wymaga jednak bliższej analizy.

Ad 5. Warunkiem oceny prawdziwości poznania jest ustalenie spo
sobu, w  jaki można odróżnić poznanie prawdziwe od nieprawdziwego. 
To, po czym odróżniamy — to kryterium prawdy. To, z racji czego coś 
jest kryterium prawdy — to ostateczna podstawa uznania prawdziwości 
poznania.

Ad 6. Ten punkt proponowanej koncepcji wymaga bliższych w y
jaśnień. Dlaczego celem teorii poznania jest tylko ocena? Dlaczego ocena 
tylko prawdziwości? Jak tu należy rozumieć „ocenę”?

W związku z pierwszym pytaniem: wydaje się bowiem, że teoria po
znania winna nie tylko oceniać prawdziwość, ale uzasadniać to, co nie
uzasadnione w  badanym przez siebie poznaniu, np. aksjomaty danej 
nauki lub założenia uwikłane w metodę tej n au k i65. Jeżeli „uzasadniać 
jakieś twierdzenie” to tyle, co „dostarczać przesłanek, z których dane 
twierdzenie wynika” lub „być przesłanką czy przesłankami, z których 
dane twierdzenie wynika”, to stwierdzić trzeba, że teoria poznania nie

64 Ingarden w swej rozprawie Intuicja i intelekt u Bergsona uważa, że teoria 
poznania nie może poprzestać tylko na teorii poznania ludzkiego, gdyż takie ograni
czenie uniemożliwiałoby ustalenie zasad poznania. R. I n g a r d e n ,  Z badań nad 
filozofią współczesną, s. 162 n. Oczywiście można podjąć próbę teorii jakiegokolwiek 
poznania czegokolwiek i zajmować się zawartościami idei poznania w ogóle oraz 
idei pokrewnych. Sądzimy jednak, że tyllko wtedy musimy podjąć tego rodzaju prob
lematykę, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia naczelnego celu teorii poznania, 
jakim jest ocena wartości poznawczej faktycznie uzyskiwanych rezultatów poznania 
ludzkiego.

65 Stąd też niemożliwość „uzasadniania aksjomatów” nauk w teorii poznania 
uważają niektórzy za równoważną niemożliwości samej teorii poznania.
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może uzasadniać żadnych twierdzeń badanej przez siebie nauki. Po 
pierwsze dlatego, że w tedy musiałaby przestać być nauką o poznaniu, 
a stać się nauką o przedmiocie danej nauki. Po drugie, żądać dla aksjo
matów przesłanek, z których by one wynikały, to twierdzić, iż aksjomaty 
nie są zdaniami pierwszymi w  danej nauce, a więc nie są aksjomatami. 
Jeżeli, żądając uzasadnienia aksjomatów, ma się na m yśli tzw. uzasad
nienie bezpośrednie, to i w tedy teoria poznania nie może uzasadniać 
aksjomatów danej nauki. Struktura metodologiczna np. fizyki jest bardzo 
skomplikowana i nie zawsze łatwo rozstrzygnąć, co jest w  niej aksjoma
tem, a co nie. W każdym razie wśród zdań pierwotnych fizyki wystąpią 
zdania spostrzeżeniowe typu: „wskazówki Wi i W2 różnią się położe
niem ”. W pewnych sytuacjach zdania tego typu mogą wynikać z innych  
zdań fizyki. Mówi się wtedy, że nauka (czy jej teoria) przewiduje zacho
wanie się wskazówek w ten a ten sposób, w tych a tych okolicznościach. 
To jednak, że faktycznie zachodzi różnica w  położeniu wskazówek, 
a więc, że przewidywania się sprawdzają, wykazać może jedynie do
świadczenie. Racją uznania zdania „wskazówki Wi i W2 różnią się poło
żeniem” jest odpowiednie spostrzeżenie zewnętrzne, które ujawnia, że 
jest tak a tak, jak stwierdza owo zdanie. Spostrzeżenie jest tu informa
torem o pewnym stanie przedmiotowym, o którym orzeka rozpatrywane 
zdanie. Zdanie to jest rezultatem, wynikiem poznawczym spostrzeżenia. 
Wydaje się, że mamy tu do czynienia z naturalnym zakończeniem pro
cesu uzasadnienia. Ale niektórzy wysuwają dalsze pytania. Po pierwsze, 
spostrzeżenia bywają złudne. Jaka jest wartość informacji tego spostrze
żenia? Po drugie, spostrzeżenie traktujemy jako narzędzie badania, pełni 
ono funkcję analogiczną'do roli aparatury pomiarowej. Musi więc istnieć 
teoria spostrzeżenia (analogiczna do teorii aparatury), która wykazywa
łaby wartość tego narzędzia badawczego. Wobec takiego stawiania spra
wy należy poczynić następujące uwagi. Podanie w  wątpliwość zdania 
spostrzeżeniowego na ogół nie powoduje, że zmieniają się dane spostrze
żeniowe, że coś innego niż przedtem spostrzegamy. Zmienia się przy tym  
zagadnienie: nie chodzi nam już o to, czy wskazówki różnią się położe
niami, ale o to, czy uzasadnione jest twierdzenie, że wskazówki różnią 
się położeniami, ostatecznie o to, czy twierdzenie to jest prawdziwe. 
Dodać można i to, że gdybyśm y nawet jakąś przedmiotową teorię spo
strzeżenia (np. psychofizjologię spostrzeżenia) potraktowali jako szukaną 
teorię spostrzeżenia jako narzędzia badań fizyka, to i wtedy ostatecznym  
uzasadnieniem pewnych zdań byłyby jakieś spostrzeżenia. Nie można 
uprawiać nauki o rzeczywistości nie posługując się jakimiś spostrzeże
niami jako informatorami. Również stwierdzenie, że niektóre spostrze
żenia łudzą, oparte jest na jakichś spostrzeżeniach. Dlatego analogia m ię
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dzy rolą spostrzeżenia a rolą aparatury, np. w fizyce, jest bardzo da
leka 66.

W związku z drugim pytaniem: wydaje się, że teoria poznania winna 
interesować się nie tylko prawdziwością, ale też innym i cechami pozna
nia, takimi jak uzasadnienie, zasadność, pewność, niepowątpiewalność, 
obiektywna ważność, znaczenie poznawcze, skuteczność etc., etc.67 Lista 
tych „wartości epistemologicznych” poznania jest u badaczy dość różna. 
Przy bliższej jednak analizie okazuje się, że owe wartościowe cechy są 
cenne i interesujące bądź dlatego, że wiążą się z prawdziwością poznania 
w  ten czy w  inny sposób, bądź dlatego, że zastępują prawdziwość pozna
nia, o ile ona jest nieosiągalna lub nierozpoznawalna. Stąd pozostajemy 
przy samej prawdziwości.

W związku z trzecim pytaniem: czy oceny nie wprowadzają do teorii 
poznania jakiegoś momentu aksjologicznego, pozapoznawczego? Istotnie, 
prawdziwość poznania jest cenna aksjologicznie, ale ta okoliczność nie 
ingeruje w żaden sposób w  rozważania teoriopoznawcze. Wartościujący 
charakter teoriopoznawczy stwierdzeń „sąd p jest prawdziwy” lub 
„spostrzeżenie s wiernie ujawnia” polega na tym, że ceniąc poznawczość, 
informatywność poznania, cenimy jego prawdziwość. Są to więc oceny 
prakseologiczne, logicznie całkowicie sprowadzalne do twierdzeń czysto 
opisowych.

W podanym wyżej określeniu teorii poznania mieści się i to, że jest 
to nauka niedogmatyczna, własnym i środkami uzasadniająca i oceniająca 
prawdziwość własnych zdań pierwszych, własnych założeń. Jest więc 
nauką pierwszą 68.

Jaką problematykę musi teoria poznania podjąć i rozwinąć, aby zrea
lizować swoje zadania? Musi — konstytuując się — znaleźć odpowiednie 
środki do poznania faktycznego poznania ludzkiego i do odróżniania po

66 Warto tu przypomnieć, co Ingarden wielokrotnie zaznacza, iż teoria poznania 
(czy krytyka poznania) nie uzasadnia badanego poznania. „Każde poznanie nosi w  so
bie samym prawo do ważności bez względu na to, czy ono sarno jest przedmiotem 
obowiązującego (ważnego) poznania, czy nie”. R. I n g a r d e n ,  Z badań nad filozofią 
współczesną, s. 155.

C7 Np. Mercieir mówi o pewności, Mahrburg o obiektywnej ważności, Wiegner 
o znaczeniu poznawczym (tj. roli w nauce), pragmatyzm o użyteczności i skuteczności, 
wszyscy o prawdziwości, większość o oczywistości i uzasadnieniu, Ajdukiewicz m. in. 
o zasadności i prawomocności. Niefatóre z tych terminów są po prostu synonimami.

68 Inaczej nie mogłaby pretendować do wydawania czy szukania ostatecznych 
ocen poznania. Z innego względu przypisujemy teorii poznania prymat wśród nauk, 
a z innego nazywamy, ją nauką pierwszą. Prymat teorii poznania polega na tym, 
że jedynie ona ocenia prawdziwość wszelkiego poznania (jest to więc prymat w as
pekcie epistemologicznym). Natomiast nauką pierwszą jest ona dzięki swojej samo
wystarczalności (niezależności) epistemologicznej i metodologicznej. Do tej sprawy 
jeszcze wrócimy.
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znania prawdziwego od nieprawdziwego, pozornego. Musi ustalić, jak 
przebiega poznanie, jakie są typy aktów i operacji poznawczych, jaką 
strukturę mają wytwory tych aktów, rezultaty poznawcze. Musi zbadać 
warunki i rolę intersubiektywności, a w związku z tym naturę i rolę 
języka. Musi więc teoria poznania dysponować odpowiednimi środkami 
analizy języka. Musi też ustalić, co jest lub może być ostateczną pod
stawą wprowadzania pojęć (terminów), uznawania sądów (zdań), stawia
nia problemów (pytań). Musi odpowiedzieć na pytania o warunki praw
dziwości oraz o sposób rozpoznania prawdziwości poznania. Musi zbadać 
powody błędów i złudzeń. Ustalić, co jest pewne, a co niepewne, o ja
kim poznaniu wiem y, że jest prawdziwe, o czym dowiadujemy się w tym  
poznaniu.

Problematyka teorii poznania układa się w  trzy grupy zagadnień. 
Pierwszą stanowią pytania o źródła poznania ludzkiego, o to, skąd, jak
i dzięki czemu dowiadujemy się, zdobywamy wiedzę. Chodzi tu przede 
wszystkim o uzyskanie opisu faktycznie przeżywanych aktów poznaw
czych i ich rezultatów, o ich typologię i wzajemne stosunki, o ich charak
terystykę w przeciwstawieniu do innych przeżyć ludzkich. Tu też trzeba 
ustalić sprawy intersubiektywności i języka. Dopiero uzyskanie charak
terystyki i typologii przeżyć poznawczych i ich rezultatów pozwoli 
przejść do drugiej grupy zagadnień i postawić pytanie o definicję i kry
terium prawdy. Spodziewać się tu można jednego z trzech możliwych  
wyników badania: albo okaże się, że nie istnieje kryterium prawdy, albo 
że istnieje kryterium prawdy dla każdego poznania, albo okaże się, że 
tylko pewne typy poznania posiadają kryterium prawdy. Pierwszy przy
padek byłby równoważny okazaniu niespełnialności zadań teorii pozna
nia. W przypadkach pozostałych zadania te okazują się — przynajmniej 
w jakimś zakresie — spełnialne. Trzeba tu zaznaczyć, że doniosłość przy
padku pierwszego rzutowałaby również na rozważania, które poprze
dzały uzyskanie takiego wyniku i do niego doprowadziły. W przypadku 
pomyślnego wyniku m ielibyśm y — z grubsza biorąc — to, co stanowi 
ogólną teorię poznania, poza sobą i moglibyśmy przejść do trzeciej grupy 
zagadnień, do oceny prawdziwości faktycznie uzyskanych czy uzyski
wanych rezultatów poznawczych. Przeprowadzając wszystkie wyżej 
wskazane rozważania mówilibyśm y m. in. o tym, czego poznanie doty
czy lub dotyczyć może, o czym informuje. Niektórzy jednak uważają za 
właściwe wyróżnić jeszcze czwartą grupę zagadnień, mianowicie zagad
nienia dotyczące przedmiotu lub granic poznania ludzkiego69.

Gdy system atyzujem y te wszystkie sprawy, na początku teorii pozna

69 Zob. np. K. A j d u k i e w i c z ,  Zagadnienia i kierunki filozofii.
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nia umieszczamy piątą grupę zagadnień, o charakterze wstępnym, chcia
łoby się powiedzieć —  metateoriopoznawczym. W m yśl jednak zaryso
wanej tu koncepcji teorii poznania nauka ta ma być we wszystkich  
swych poznawczych poczynaniach samowystarczalna, ma być „nauką 
pierwszą”. Jeśli tak, to w jej ramach musi się m ieścić ustalenie metod
i wybór punktu wyjścia. Teoria poznania sama musi się ukonstytuować 
iako nauka, nic jej nie może w tym  wyręczyć. Nie zagrozi to jednolitości 
metodologicznej tej nauki, gdyż ustalając metodę i punkt wyjścia będzie 
ona zajmowała się nadal przeżyciami poznawczymi, ich wytworami oraz 
językowym i odpowiednikami, sformułowaniami tych ostatnich. Poza tym  
na terenie teorii poznania zachodzi następująca osobliwość.

Jeśli np. zoologia ustali jakieś ogólne twierdzenie odnoszące się do 
wszystkich zwierząt, to nie można go odnieść do zoologii, która nie jest 
zwierzęciem, ale nauką o zwierzętach. Jeśli natomiast teoria poznania 
ustali jakieś ogólne twierdzenie czy wyda jakąś ocenę odnoszącą się do 
każdego poznania, to tym samym twierdzenie to czy owa ocena odnoszą 
się też do teorii poznania, która jest przecież poznaniem. Stąd ogólna 
teoria poznania jest — można to tak paradoksalnie sformułować — 
własną teorią poznania i zarazem teorią poznania każdego wyższego stop
nia (a więc n-tego, gdzie n =  3, 4, 5. . . ) 70. Nie zachodzi tu mieszanie 
stopni języka 71. Po prostu w tym wypadku podwyższenie stopnia języka 
nie w pływa na poznanie w aspekcie warunków jego prawdziwości i stąd 
teoria poznania ustalając ogólnie pewne twierdzenie czy oceny dotyczące 
poznania tym samym ustala je i dla siebie sam ej72. W ten sposób nie 
zachodzi potrzeba budowania metateorii poznania itd. (w nieskończoność)
— chociaż wobec refleksywności naszego poznania zachodzi taka możli
wość — i pytanie o wartość metateorii poznania itd. przestaje być in te
resujące poznawczo. Dlatego też obojętną jest rzeczą, czy pewne zagad

70 Podkreślić należy, że zachodzi to tylko przy ścisłym zachowaniu aspektu 
rozważań. Zdanie twierdzące coś o poznaniu obok własności, które pozwalają je 
traktować jako poznanie (znaczeniem zdania jest sąd), może posiadać (jako twór 
językowy) inne własności, nie będące wprost poznaniem lub elementem czy momen
tem poznania w przyjętym sensie. Czy i w jakim zakresie wskazana osobliwość 
teorii poznania ma swój odpowiednik w semiotyce — to już dalsza sprawa.

71 Rozróżniamy stopnie języka, po pierwsze dlatego, że zachodzi różnica pomię
dzy mówieniem o przedmiotach a przedmiotami, o których się mówi, po drugie dla
tego, że mieszanie stopni języka i niefrasobliwe mówienie o wszystkim naraz stawia 
nas na gruncie notorycznie antynomialnym. Rozróżnienie stopni języka wydaje się 
czymś naturalnym.

72 Opisana sytuacja niewiele ma wspólnego z występującą w logice tzw. „ty- 
piczną wieloznacznością”.
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nienia potraktujemy formalnie jako teoriopoznawcze czy jako m eta- 
teoriopoznawcze.

Umieszczając — w  systematyzacji —  ów piąty zespół zagadnień na 
początku teorii poznania, pamiętajmy, że ustalenie takiego czy innego 
charakteru tej nauki, ukonstytuowanie się teorii poznania jako świado
mej siebie, odrębnej nauki, jest rezultatem wielu doświadczeń i analiz. 
N i e  można więc od razu traktować wyróżnionych wyżej grup zagad
nień jako ostro zarysowanych i niepowiązanych ze sobą e t a p ó w  upra
wiania teorii poznania 73.

W związku z powyższym nasuwa się jeszcze taka uwaga. Należy od
różnić „błędne koło” w  uzasadnieniu od „błędnego koła” co do kolejności 
w  czasie. Nie jest wykluczone, że poznanie o nierozpoznanej jeszcze kry
tycznie wartości może nas doprowadzić do rezultatu o rozpoznanej war
tości. Np. ustaliwszy niepowątpiewalność rezultatów intuicji przeżywa
nia, możemy następnie w  ich św ietle ocenić wartość rezultatów przeżyć 
poznawczych, w  których ustaliliśm y tę niepowątpiewalność 74.

73 To nie znaczy, że w systematycznie uprawianej teorii poznania nie można 
wyróżnić jakichkolwiek etapów badania.

74 Może właściwe będzie zestawienie proponowanej wyżej koncepcji teorii po
znania z koncepcją wysuniętą przez Ingardena. Obie koncepcje widzą w  teorii pozna
nia naukę samowystarczalną, niezależną, której celem jest wydanie ostatecznej oceny 
prawdziwości faktycznie uzyskiwanych rezultatów poznawczych. Według obu kon
cepcji wstęp do teorii poznania (w którym ustala się charakter tej nauki i warunki 
jej realizacji) jest integralną częścią teorii poznania. Obie też koncepcje zgadzają 
się w tym, że teoria poznania nie uzasadnia badanego poznania oraz że można 
uniknąć „petitio principii” przez odwołanie się do intuicji przeżywania. Zaznaczmy 
jednak przynajmniej niektóre z zachodzących różnic. Koncepcja Ingardena kładzie 
akcent na ontologii poznania, tym samym nadając teorii poznania charakter nauki 
przedmiotowej. Według naszej koncepcji należy wyraźnie przeciwstawić teorię po
znania naukom przedmiotowym. Koncepcja Ingardena odwołuje się do pewnej teorii 
idei oraz ich poznawalności w  aktach ejdetycznych, co nam się wydaje przynajmniej 
przedwczesne; ostrożniej jest mówić tylko o pierwotnych zróżnicowaniach, które pro
wadzą do pierwotnych rozróżnień. Wreszcie wedle koncepcji Ingardena należy utrzy
mać (po niezbędnych modyfikacjach i poprawkach w  stosunku do ujęć Husserla) 
zabieg redukcji transcendentalnej oraz „czystą świadomość" (wraz ze związanym 
z nią „czystym podmiotem”). Dla nas transcendentalna redukcja jest pewną ope
racją na naszych spontanicznych czynnościach poznawczych, dopuszczalną jedynie 
wtedy, gdy nie łączy się z nią odrzucenie lub mocna problematyzacja generalnej 
tezy realizmu. Ponadto uważamy, że np. okazanie zasadności korzystania z informacji 
przypomnień — warunek niezbędny zorganizowanego poznania — jest możliwe 
w oparciu o racjonalną koncepcję nauki. Koncepcję poznania naukowego formułu- 
3 emy na podstawie danych pierwotnych zróżnicowań, kierując się postulatem, iż 
należy te zróżnicowania utrzymać i z nimi się liczyć w  naszych przedsięwzięciach 
poznawczych.
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§ 13. SPRAWA MOŻLIWOŚCI TEORII POZNANIA

1. Uwagi w stępne

Teoria poznania jest możliwa, czyli realizowalna, w tedy i tylko w te
dy, gdy istnieją odpowiednie środki realizacji jej celów. Z przyjętego 
w yżej określenia teorii poznania wynika, że chodzi tu o środki poznaw
cze, które doprowadzałyby do rozpoznania wartości poznania ludzkiego 
w  sposób poprawny i zasadny, niedogmatyczny i w olny od jakiejkolwiek  
postaci „petitio principii”; chodzi o środki poznawcze, które uzyskałyby  
zespół zasad lub kryteriów potrzebnych do oceny rezultatów poznaw
czych oraz um ożliwiłyby stosowanie tych zasad lub kryteriów do fak
tycznie otrzymywanych rezultatów poznania ludzkiego.

Uniem ożliwić może teorię poznania: 1° brak przedmiotu jej badań 
lub brak odpowiedniego poznania tego przedmiotu, 2° konieczność przy
jęcia jako ostatecznego jakiegoś poznania już niebadanego i nierozpo
znanego co do swej wartości, niemożliwość uniknięcia dogmatyzmu 
lub błędu „petitio principii”, 3° niemożliwość racjonalnego odparcia 
stanowisk podważających przyjętą koncepcję nauki, takich jak agno- 
stycyzm  powszechny, sceptycyzm powszechny, relatywizm  powszechny, 
4° nieistnienie kryterium prawdy lub niemożliwość odpowiedniego po
dania kryterium prawdy. Wykażemy, iż niebezpieczeństwa te nie za
grażają teorii poznania.

2. Poznawalność poznania

Przedmiotem badań teoriopoznawczych w  m yśl rozpatrywanej kon
cepcji ma być poznanie ludzkie jako czynność i jako wytwór, rezultat. 
M otywem podjęcia problematyki teoriopoznawczej jest wadliwość, po- 
wątpiewalność i dogmatyczność poznania. Samo więc wytoczenie i pod
jęcie tej problematyki suponuje zachodzenie przeżyć poznawczych w 
szerszym sensie, a więc takich przeżyć, które przeżywane są jako in
formujące, które podają się za informujące. Zrozumiałe jest, że gdyby 
ktoś chciał odpowiedzialnie podać w  wątpliwość tę wyjściową daną, 
m ógłby to czynić tylko przeżywając akty świadome jako akty dostar
czające mu jakichś informacji o przedmiocie rozważanym. Sądzimy, że 
ta uwaga wyczerpuje sprawę.

Podobnie niem ożliwe jest zasadnie utrzymywać, że nie istnieje po
znanie poznania ludzkiego. W ynikałoby stąd bowiem, że niem ożliwe jest 
uświadomienie sobie, że przeżywamy akty i stany, w  których — co 
najmniej tak się nam wydaje —  uzyskujem y wiedzę o jakichś przed
miotach. Po pierw sze,' nie istniałby w tedy m otyw podjęcia problematy
ki teoriopoznawczej. Po drugie, nasz oponent musiałby odwoływać się
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do tego, że w  obrębie jego świadomości nie pojawiły się takie akty, jak 
poznanie swego poznania, wobec tego musiałby co najmniej przyjąć, że 
przeżywa takie akty, w których poznaje przynajmniej pewne swoje 
czynności psychiczne.

Oczywiście nikt poważnie nie głosi, że nie istnieją przeżycia po
znawcze oraz że nie poznajemy tych przeżyć. Natomiast głosi się, i to 
nierzadko, iż pozname własnego poznania nie przedstawia większej war
tości naukowej, że jest niepewne, niejasne, nieprzekazywalne, nie
sprawdzalne, m onosubiektyw ne7S. Sprawa zresztą aktualna nie tylko 
przy ugruntowaniu teorii poznania, ale i przy ustalaniu podstaw czy 
metod psychologii. Spór o doświadczenie wewnętrzne czy introspekcję 
trwa. Generalny atak na to źródło poznania odpiera z powodzeniem  
M. Kreutz, do jego więc dzieła odsyłamy czyteln ika70.

Zwróćmy tu uwagę na niektóre tylko sprawy.
Istnieją rozmaite formy samoświadomości, rozmaite sposoby uzyski

wania wiedzy o naszych przeżyciach 77 (podobnie należy wyróżnić rozmai
te sposoby dowiadywania się o cudzej psychice). Nie wchodząc w szcze
góły, rozróżnijmy co najmniej trzy postacie samoświadomości: spostrze
żenie wewnętrzne (refleksja, introspekcja), w którym to, co spostrzegam, 
dane mi jest jako odrębna całość, aktualnie we mnie zachodząca, przy
pomnienie (retrospekcja), w którym również przedmiotowo dany mi 
jest akt czy stan przeszły, miniony, oraz samo przeżywanie (intuicja 
przeżywania), które jest integralnym elementem czy momentem prze- 
zycia i z uwagi na sam swój świadomościowy charakter informuje
0 tym, co się rozgrywa w świadomości, o tym, co i jak jest przeżywane. 
Podkreślić tu należy, iż we wszystkich tych formach samoświadomości 
to, co przeżywane, samo przeżycie, dane nam jest nie jako niczyje, ale 
jako pierwszoosobowo, podmiotowo zorientowane 7S. Nie znaczy to je
szcze, że ta właściwość naszych przeżyć charakteryzuje w jakiś pełny
1 zdecydowany sposób naturę owego podmiotu. W każdym razie pod
miot nie musi być przyjmowany na mocy wątpliwej dedukcji (jak to 
z różnych stron zarzucano Descartesowi), wprowadza go w zakres na
szego poznania samo przeżywanie, dane bezpośrednie świadomości. 
Dlatego równie uprawnione są następujące sposoby wyrażania: „prze
żywanie zaznajamia siebie z sobą”, jak i „przeżywanie zaznajamia pod
miot sarnym swym dokonywaniem się z sobą”.

75 „Monosubiektywne" tu znaczy „dostępne poznawczo tylko jednemu podmio
towi”, a nie „odbywające się w ramach jednego podmiotu”.

76 M. K r e u t z ,  Metody współczesnej psychologii. Por. K. K ł ó s a k ,  Metoda 
badań natury duszy, „Znak”, V (1950), 1 (22).

77 Kreutz niestety nie uwzględnia tego w  swej charakterystyce introspekcji.
78 Zob. R. I n g a r d e n ,  Spór o istnienie świata, t. II, rozdz. XVII.
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Przy zagadnieniu niepowątpiewalności oraz sprawdzalności zdobytej 
powyższymi drogami wiedzy mieszano często rozmaite rzeczy. Wiadomo, 
że zachodzą błędy w spostrzeganiu wewnętrznym  czy w przypominaniu, 
wiadomo, że (sam oobserwacja zmienia przebieg przeżycia, że niektóre 
przeżycia są tak niewyraźne, nieokreślone, że trudno je rozpoznać czy za
klasyfikować. Skąd jednak o tym  wiemy? Ostatecznie okazuje się, że 
negacja lub powątpiewanie o jakimś wyniku poznawczym, dotyczące 
naszej świadomości, są oparte na innych danych tej świadomości. Wy
nika stąd to, że można i należy poddawać każde poznanie własnej świa
domości osobnemu osądowi (gdy zajdzie potrzeba), ale nie można ge
neralnie zanegować wartości wszystkich danych co do naszej świadomo
ści. Zresztą niepowątpiewalne są co do pełnej swej treści tylko te sądy, 
które oparte są na intuicji przeżywania, tzn. które poprzestają na do
kładnej rejestracji tego, co dane w przeżyciu, i tak, jak dane w prze
życiu. Inaczej trzeba by twierdzić, iż nie przeżywa się tego, co się 
przeżyw a!70 Jeżeli ktoś widzi czerwony czworokąt, to prawdą jest, 
że widzi czerwony czworokąt. Jeśli ktoś przypomina sobie, że był na 
księżycu, to prawdą jest, że przypomina sobie, że był na k siężycu so. 
Wystarczy, aby ktoś wyraźnie uświadomił sobie, co znaczy przeżywanie, 
aby uznał owe stwierdzenia za niewątpliwe. Natomiast błędy mogą 
wystąpić w porównaniu jednego przeżycia z innym, w  jego zaklasyfiko
waniu (ale tylko dlatego, że w grę wchodzi pamięć!), a zwłaszcza w  jego 
nazywaniu, w  formułowaniu sądu w języku intersubiektywnie dostęp
nym. Przezwyciężenia tej trudności szukać można w  zabiegu pokazywa
nia i porównywania konsekwencji teoretycznych (a niekiedy i praktycz
nych) wyciąganych przez różne podmioty poznające wobec tych samych 
sytuacji przedmiotowych. W każdym razie żądanie intersubiektywności 
wiedzy pociąga za sobą uznanie pewnych twierdzeń co do istnienia
i charakteru innych podmiotów poznających i co do poznawalności ich 
poznań. Warto podkreślić, że intersubiektywność nie jest warunkiem  
poznania, lecz warunkiem naukowego sprawdzenia poznania. Poza tym  
stwierdzić trzeba, iż sytuacja doświadczenia wewnętrznego nie różni się 
pod rozważanym względem zasadniczo od sytuacji doświadczenia ze

79 Por. N. L u b n i c k i ,  Indywidualizm a demokracja, „Przegląd Filozoficzny”, 
XLIV (1948) 403.

8U Temu zdają się -przeczyć fakty, o których mówi Kreutz w cytowanej książce, 
s. 32 n. (por. też s. 58). Tymczasem fakty te świadczą tylko o tym, że niekiedy zawar
tość naszych przeżyć jest niewyraźna, nieokreślona i wtedy szczególnie trudno ją 
opisać językowo. Nie przeczy to naszym stwierdzeniom, których prawdziwość po
twierdzają analizy poznawania świadomości, jakich dokonali Brentano i jego kon
tynuatorzy aż po J. P. Sartre’a i innych nam współczesnych.
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w nętrznego81. Wreszcie, że warunkiem, intersubiektywnej sprawdzal
ności nie jest intersubiektywna dostępność tego samego przedmiotu, 
gdyż wystarczy, że podmiot poznający w oparciu o własne dane oraz 
wypowiedzi i zachowanie się innego podmiotu poznającego (które osta
tecznie też są jego własnym i danymi) osądzi, iż sytuacja drugiego pod
miotu świadczy o niepowątpiewalności jego rezultatów poznawczych 
opartych jedynie na przeżywaniu.

Intuicja przeżywania dotyczy faktycznie zachodzących przeżyć, m. in. 
faktycznie zachodzących czynności poznawczych i ich wytworów (akty 
bcwiem poznania wytworów też są przeżywane). Na tej więc drodze mo
żna uzyskać wiedzę o pewnych poznaniach nie odwołując się już do 
innych poznań. Oczywiście — korzystając z właściwości ludzkiego po
znania, którą nazwaliśmy refleksywnością — można dane przeżycie uczy
nić przedmiotem innego aktu spostrzeżenia wewnętrznego (który też 
będzie przeżyciem). Ale taki zabieg jest zbyteczny, jeśli chodzi o za
sadność samego przeżycia jako informatora. Samo przeżywanie bowiem  
polega na tym, że to, co przeżywane, jest takie, jakie jest przeżywane. 
Jeżeli np. przeżywam widzenie rzeczy w  ten a ten sposób, wtedy to, 
co przeżywam, jest widzeniem rzeczy w  ten a ten sposób. Jeżeli prze
żywam jakiś akt o określonej treści, to akt ów zachodzi, istnieje jako 
coś danego, napotkanego, przydarzającego się, co trzeba wziąć pod 
uwagę, z czym trzeba się liczyć. Mamy więc poznanie, które zasadniczo 
samo siebie uzasadnia i ocenia (a ściśle biorąc —  stanowi adekwatną 
podstawę do oceny). W zakresie tego poznania mieszczą się przeżycia 
poznawcze.

Dwa pytania oczekują jeszcze odpowiedzi. Czy przy pomocy takiego 
poznania ustalić można kryterium prawdy? Czy wyniki tego rodzaju 
poznania odnieść można i do poznania przedmiotów transcendentnych, 
innych niż samo przeżycie i jego zawartość?

Dla naszych celów wystarczą następujące uwagi. Jeżeli zgodzimy 
się na to, że przez prawdziwość będziemy rozumieli pewną relatywną 
cechę sądu czy zdania (jako językowego sformułowania sądu), która 
przysługuje sądowi (zdaniu) w tedy i tylko wtedy, gdy zachodzi dokładna 
odpowiedniość (intencjonalna tożsamość) m iędzy treścią sądu (zdania) 
a stanem rzeczy będącym przedmiotem sądu °2, a więc jeśli przyjmie

81 Potwierdza to też Kreutz, Metody..., s. 42 n.; zob. też: K. A j d u k i e w i c z ,  
Subiektywność i niepowtarzalność m etody bezpośredniego doświadczenia, „Studia 
Logica”, XIII (1962).

82 Co do definicji prawdy zob. np. A. T a r s k i ,  Pojęcie praw dy w  językach 
nauk dedukcyjnych, 1933, K. A j d u k i e w i c z ,  Zagadnienia i kierunki filozofii, 
1949, A. S c h a f f ,  Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy, 1951, M. A. K r ą -  
p i e c ,  Realizm ludzkiego poznania, 1959. Najbardziej trafne ze spotkanych wydaje
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m y klasyczną definicję prawdy, m usimy zgodzić się na takie konsekwen
cje. Otóż aby rozpoznać prawdziwość jakiegoś sądu, trzeba bądź po
równać treść tego sądu ze stanem rzeczy, o którym ów sąd coś stwier
dza, bądź znaleźć taką cechę owego sądu, po której można by poznać, 
czy sąd ten jest prawdziwy; ta ostatnia cecha pełniłaby rolę kryterium  
praw dy83. Pierwsza droga jest możliwa zasadniczo tam tylko, gdzie da
ne są zarówno sąd, jak i jego przedmiot poznawczo bezpośrednio i w y
czerpująco. Znamy przynajmniej jeden wypadek takiego poznania: sąd
o przeżyciu własnym . Sąd ten jest dany w jakimś przeżyciu i odnosi 
się do jakiegoś przeżycia. Poznawanie przeżycia intuicją przeżywania 
jest poznawaniem adekwatnym, jeśli przez przeżycie rozumie się tylko  
to, co uświadomione, co świadomie dane i w  tym sensie świadomościowe. 
Przeżywając akt sądzenia i przeżywając przeżycie będące przedmiotem  
tego aktu, mam y możność uzyskania w  obydwu przypadkach poznania 
nie tylko prawdziwego, ale i adekwatnego. Jeżeli sąd o przeżyciu jest 
bezpośrednim protokółem przeżywania tego przeżycia, jego prawdziwość 
nie wymaga dodatkowej oceny. Jeśli tak nie jest, to trzeba ów sąd ze
stawić z przeżywanym przeżyciem. W grę tu musi wchodzić pamięć, 
a więc jakieś akty przypomnienia. Dopóki nie rozpoznano niezawodności 
czy warunków niezawodności tego rodzaju aktów, trzeba przypomnienia 
traktować jako informacje o aktualnych przeżyciach przypomnienio- 
wych, a nie jako informacje o tym, co przypominane w  tych przeży
ciach jako minione. Czy istnieje jednak jakaś droga wydobycia się z krę
gu bieżących przeżyć? 84

Wydawać się może, że istnieje taka droga, i to dzięki logice. Logika 
bowiem pozwala wyciągnąć konsekwencje i odrzucać sprzeczności. Praw
dą jest, że istnieją takie spostrzeżenia, w  których to, co spostrzegane, 
dane jest jako istniejące niezależnie od nas. Prawdą jest, że poznajemy 
tak, jak informuje nas o tym  przeżywanie. Ale przecież z tego nie w y
nika jeszcze, że jest tak, jak spostrzegamy, że jest tak, jak jest nam

się nam sformułowanie definicji prawdy podane przez Ingardena, które wyżej już 
cytowaliśmy.

83 Wbrew stanowisku K. Ajdukiewicza uważamy, że opowiedzenie się za kla
syczną definicją prawdy nie czyni kryterium prawdy zbytecznym, ponieważ wiedza
o tym, co to jest prawdziwość poznania, nie utożsamia się z wiedzą o tym, jak roz
poznać prawdziwość poszczególnych sądów czy rezultatów poznawczych.

84 Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, trzeba poczynić dwie uwagi. Po 
pierwsze, nie stajemy tu na gruncie jakiejkolwiek postaci immanentyzmu, przyjmu
jąc intencyjny charakter aktów poznawczych i nie wygłaszając na razie żadnych 
sądów co do istnienia przedmiotów tych aktów. Chodzi nam tylko o niepowątpie- 
walną podstawę dla uznania wiedzy dotyczącej czegoś innego niż istnienia i zawar
tości przeżywanych aktów i stanów psychicznych. Po drugie, ewentualne uzyskanie 
negatywnej odpowiedzi na wyżej postawione pytanie nie stanowiłoby wcale argu
mentu przeciw możliwości lub celowości proponowanej koncepcji teorii poznania.
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dane. Tego rodzaju wniosek wykracza poza zasięg intuicji przeżywa
nia. I znów wracamy do punktu wyjścia problematyki teoriopoznaw- 
czej, punktem tym było stwierdzenie zachodzenia błędów w  poznawa
niu przedmiotów transcendentnych wobec samych przeżyć (jak ciał lub 
dyspozycji i struktury podmiotu poznającego). Logika sama nie wypro
wadzi nas poza przeżycia, umożliwi tylko zbudowanie teorii, opartej na 
przeżywaniu i dotyczącej przeżywania 85.

Zresztą jaki charakter ma sama logika? Jest zbiorem pewnych twier
dzeń ustalających prawa wynikania i konsekwencji, stanowiących od
powiednią podstawę dla formułowania reguł wnioskowania niezawodne
go. Logika związana jest z jakimś językiem, jej prawidłowcści związane 
są z sensem funktorów występujących w  danym języku. Wydaje się, 
że może być dwojakie przynajmniej uzsadnienie przyjęcia określonej lo
giki. Można okazywać, że jest to niezbędny warunek naukowego postę
powania, gdyż poznanie nasze (zwłaszcza językowo formułowane) musi 
rządzić się pewną logiką, ustalającą czy definiującą konsekwencje i w 
ten sposób zabezpieczającą utrzymanie opozycji m iędzy prawdą i fał
szem. Rezygnacja z logiki to rezygnacja z racjonalnej koncepcji nauki, 
rezygnacja z systematycznego uprawiania poznania. Okazywać też mo
żna, że przyjęta logika jest dostosowana do struktury tego, co jest
i jest poznawane, czy nawet, że logika ta jest wyznaczona przez b y t 86. 
Ale czy można odwoływać się do naszej wiedzy c bycie nie popełniając 
przy tym błędu „petitio principii”, nie opuszczając w sposób nieupraw
niony granic przeżyć?

3. Przeżycie a m etafizyka

Jak możemy uprawiać teorię bytu, skoro ustaliliśm y tylko, że nie- 
powątpiewalne jest przeżywanie rozmaitych przeżyć? 5,7

85 Tu oraz w dalszych rozważaniach dochodzi do głosu sprawa stosunku prze
żyć poznawczych do ich wytworów. Wytwory konstytuują się i są poznawane dzięki 
czynnościom poznawczym. Logika związana jest z językiem, a język jest wytworem. 
Zagadnienie „przejścia” od jednostkowych przeżyć do pretendujących do ogólnej 
ważności wytworów domaga się dokładnej analizy.

86 Zaznaczmy, że można też mówić o „logice rzeczy” i traktować logikę jako 
naukę przedmiotową. Wskazywał na to Ajdukiewicz. Por. rozróżnienia w artykule 
M. Kokoszyńskiej, Logika a dialektyka, „Studia Logica”, III (1955).

87 Nie można, jak to czyni np. neoscholastyczny realizm pośredni, posługiwać 
się tutaj metafizycznymi zasadami racji dostatecznej lub przyczynowości sprawczej. 
Ale realizm pośredni „mógłby uchylić zarzut błędnego koła w  dowodzeniu, gdyby 
1) spór między idealizmem a realizmem nie dotyczył istnienia realnego podmiotu 
jako bytu psychofizycznego lub przynajmniej psychicznego, 2) analiza metafizyczna 
tak pojętego przedmiotu doprowadzałaby do uznania zasady racji ostatecznej”. A. 
S t ę p i e ń ,  Stanowisko Gilsona w sprawie m etody teorii poznania, s. 142 (przyp.).
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Ale co to są przeżycia, wzięte tak, jak są nam dane w  przeżywaniu? 
Są to pewne zdarzenia czy procesy, stany czy akty, które przechodzą 
często jedne w  drugie, układają się w  tzw. strumień świadom ości88, 
pojawiają się i zanikają, niektóre z nich — poznawcze — skierowane są 
na pewne przedmioty i zdają się o nich informować, wszystkie wskazują 
na podmiot, są zorientowane pierwszoosobowo, są czyjeś: podmiot jest 
czymś stałym wobec zmiennego co do swej zawartości strumienia świa
domości. Każde z przeżyć w  jakimś okresie zaistniało, by następnie 
przestać istnieć, z teraźniejszego stać się przeszłym i ustąpić miejsca in
nej teraźniejszości. Gdy jest aktualne, oznacza się pewną aktywnością, 
dynamicznośęią. Można wyróżnić wśród różnorodności przeżyć pewne kla
sy czy rodzaje, można ustalić pewne prawidłowości występowania czy 
współwystępowania. Niektóre przeżycia występują przy wysiłku lub 
przyzwoleniu podmiotu, inne bez wysiłku i nawet wbrew przyzwoleniu. 
Podmiot dany jest w  przeżyciach nie tylko jako podłoże, biegun czy 
posiadacz przeżyć, ale i jako ich spełniacz, sprawiacz, aktywnie się do 
nich ustosunkowujący i w  nich się wyładowujący, przejawiający. 
W szystko to zawarte jest w  przeżywanych przeżyciach, dane bezpośred
nio w świadomości.

Te dane — zdobyte w  przeżywaniu i dotyczące przeżywania — są 
czymś istniejącym, są pewnymi bytami! Poszczególne przeżycia, choć 
stanowiące człon strumienia, wyróżniają się w nim i wyodrębniają 
własną zawartością (treścią), powstają i giną, odchodzą w  przeszłość, 
podlegają zmianom, przysługują podmiotowi, który stanowi trwałe pod
łoże. Zarówno więc o każdym przeżyciu, jak o całym strumieniu świa
domości, j:k  wreszcie o podmiocie przeżyć można powiedzieć, że są 
bytami, tzn. określonymi treściami, które istnieją.

Czy jednak to wystarczy do tego, aby przeżycia traktować jako byty  
realnie istniejące? Cechą przecież charakterystyczną tego, co istnieje 
realnie, jest jego obiektywność, niezależność od świadomości lub pod
miotu poznającego. Wydaje się jednak, że w  tej sprawie jest nieupraw
nione takie określenie obiektywności, które rozstrzyga już z góry, że 
obiektywne może być to tylko, co jest transcendentne względem prze
życia. Tym bardziej, że przeżywamy przeżycia, w których dana jest 
zasadnicza egzystencjalna i dynamiczna jedność podmiotu poznającego
i otaczającego go świata przedmiotów transcendentnych wobec przeżyć. 
Gdy mówi się o tym, że to, co realnie istnieje, istnieje niezależnie od 
świadomości czy podmiotu poznającego, ma się na m yśli bądź to, że 
świadomość lub podmiot poznający nie jest warunkiem zaistnienia da
nego przedmiotu, bądź to, że przedmiot ten nie jest wytworem, skut

88 Analizę „strumienia świadomości” przeprowadza R. I n g a r d e n ,  Spór o is t
nienie świata, t. II, rozdz. XVII.
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kiem działania świadomości lub podmiotu poznającego. N iewątpliw ie 
warunkiem koniecznym zaistnienia określonego przeżycia jest jego prze
żywanie (inaczej przeżycie nie byłoby przeżyciem, czyli świadomym  
aktem psychicznym). Dzieje się to tak dlatego, że świadomość i pod
miotowe zorientowanie wchodzą w  strukturę przeżycia. Czy jednak to, 
co przeżywane, a więc przeżycie (wraz z jego zawartością), jest w ytw o
rem świadomości lub podmiotu przeżywającego? Jeśli przez świadomość 
będziemy rozumieli samo przeżywanie, to trudno oczywiście twierdzić, 
że przeżycie jest własnym  swym  w ytworem  lub wytworem  swego mo
mentu.

Na marginesie tych rozważań zaznaczmy, że posługujemy się w  nich 
pojęciami warunku, wytworu itd. Nie ma w  tym  jeszcze „błędnego ko
ła”, skoro przed przystąpieniem do badań nie twierdzimy, że faktycznie 
zachodzące przeżycia są uprzyczynowione lub uwarunkowane, a więc nie 
traktujemy ich z góry jako byty. Warto nadmienić też, że powyższe po
jęcia wprowadzić można do naszego języka przez odwołanie się do okre
ślonych danych naszych przeżyć.

Jeśli, w m yśl przyjętych rozumień terminów, nie twierdzimy, że 
przeżycia są wytworem  samego ich przeżywania, mamy do czynienia 
jeszcze z następującymi możliwościami: 1. przeżycia są wytworem  stru
mienia świadomości, 2. przeżycia są wytworem innych przeżyć, 3. prze
życia są wytworem  podmiotu przeżyć. Co na ten temat pozwala nam 
twierdzić samo przeżywanie oraz określone rozumienie używanych ter
minów?

Przeżycia występują jako ogniwo czy elem ent strumienia świado
mości. które stanowi ciąg przeżyć. A więc pierwsza możliwość sprowa
dza się do następnej: czy przeżycia są wytworem  np. poprzednich prze
żyć? Istnieją przeżycia, w  których dany jest związek jednego przeżycia 
(np. aktualnie przeżywanego) z innym i poprzedzającymi je, dane nam 
jest, że to przeżycie zostało wywołane przez inne S!l. Z tego co najwyżej 
wynika, że niektóre przeżycia są skutkiem innych, tzn. dlatego zaist
niały w strumieniu świadomości, że przedtem zaistniały inne. Wskazuje 
to na aktywny charakter przynajmniej niektórych przeżyć, nie upowa
żnia jednak do odmawiania przeżyciom charakteru bytu realnego. A jak 
wygląda ostatnia możliwość? Otóż przeżywamy pod tym  względem  
przeżycia różnorodne, wśród nich takie, które jawią się jako nieoczeki
wane i niepożądane intruzy, jako coś narzuconego, napotkanego, wręcz 
obcego. Nie ma więc podstaw do odmawiania realności przeżyciom na 
podstawie tych ich cech, które dane są w  przeżywaniu. Czy wobec tego 
nie można — postępując na wzór m etafizyki — drogą operacji zwanej

89 Zob. K r e u t z ,  Metody..., s. 32.



separacją90 urobić na podstawie danych przeżywania pojęcia bytu
i uzyskać zasady tożsamości, niesprzeczności i racji dostatecznej (for
mułujące w  m etafizyce podstawowe prawa istnienia realnego), by na 
tej podstawie pytać o rację istnienia przeżyć?

Ukazując tę drogę umetafizycznienia rozważań teoriopoznawczych 
na bazie samego przeżywania, nie pójdziemy nią jednak z następującego 
powodu.

Przeżycie jest informatorem tylko o tym, co przeżywamy. I mówi 
nam niepowątpiewalnie tylko o tym, że tak a tak przeżywamy. Gdy
byśm y się opierali tylko na intuicji przeżywania, moglibyśm y orzekać 
tylko o tym, co dane aktualnie, wszystko trzeba by traktować jako za
wartość aktualnie przeżywanego aktu czy stanu, chociaż niekiedy by
łaby to zawartość bardzo różnorodna. Wszystko, co nieaktualnie prze
żywane, dane mogłoby być jako przeżywane w przypomnieniach lub 
przeżywane w  oczekiwaniach czy przewidywaniach. Aby wyjść poza 
krąg teraźniejszości, żeby można mówić o poszczególnych przeżyciach
i porównywać je, dokonywać na nich operacji myślowych, logicznych, 
a zarazem nie traktować ich jako zróżnicowanej zawartości jednego, 
aktualnego przeżycia (bo inaczej moglibyśm y twierdzić o istnieniu  
w ielu różnych przeżyć oraz obowiązywaniu praw logiki, ale tylko o tym, 
że istnieje przeżycie istnienia w ielu przeżyć i istnieje przeżycie obo
wiązywania praw logiki!), trzeba przypomnienie traktować zasadniczo 
nie jako informatora o przeżyciu przypomnienia, ale jako informatora 
o przeżyciu przypomnianym.

Uzasadnieniem takiego kroku jest wskazanie na konsekwencje nie- 
uczynienia go. Po prostu dana nam jest dysjunkcja: albo poprzesta
niem y na przeżywaniu jako na poznaniu, które samo siebie dostatecznie 
uzasadnia, albo odwołam y się do racjonalnej koncepcji nauki, która 
uważa takie zawężenie za zbyteczne i niecelowe, ponieważ 1. nie ma 
dostatecznej racji generalnego negowania wartości doświadczenia w e
wnętrznego i przypomnienia (gdyż stwierdzenie ich powątpiewalności 
opiera się na danych doświadczenia wewnętrznego lub przypomnienia),
2. korzystanie z przypomnienia jest koniecznym warunkiem uprawia
nia nauki. Analogicznie sprawa przedstawia się z generalnym odrzuce
niem wartości poznawczej spostrzeżenia zewnętrznego.

Widać z powyższego, że gdyby nawet wskazana metafizykująca dro
ga była słuszna, musi się ona odwołać do racjonalnej koncepcji nauki, 
sama bowiem siebie lub tylko przy pomocy przeżywania ani nie uza
sadni, ani nie oceni.

90 Co do rozumienia tej operacji zofo. np. M. A. K r ą p i e c ,  Struktura bytu, 
1963, s. 273 n.
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4. Spraw a „petit io  principii”

Kiedy mamy do czynienia z błędem „petitio principii?” Przy szero
kim rozumieniu tego ostatniego popełniamy „petitio principii”, gdy w  
argumentacji naszej wystąpi „błędne koło”, ciąg w  nieskończoność lub 
powołanie się na nieuzasadnioną lub nieodpowiednio uzasadnioną prze
słankę 91. Jak wiadomo, zarówno operacja definiowania, jak i operacja 
uzasadniania wcześniej czy później zatrzymać się muszą na czymś nie- 
definiowalnym, na czymś bezpośrednio danym. Postulat braku „petitio 
principii” to postulat istnienia takich ostatecznych danych, które uspra
wiedliwiają zatrzymanie się na nich jako na kresie definiowania i uza
sadniania. Wszelkie rozpoznanie wartości poznania winno się ostatecz
nie opierać na takich odpowiednich danych, których uzyskanie i ocena 
nie wymagają istnienia innych danych, uzyskanych w nowych aktach 
poznawczych. Chodzi więc o to, żeby nasze twierdzenia i oceny znaj
dowały adekwatne uzasadnienie z najbardziej podstawowych danych; 
dane te muszą być ujmowane w  aktach, które zawiadamiają zarazem 
o sobie, zaznajamiają z sobą. Zasadnicze rozstrzygnięcia teoriopoznaw- 
cze muszą być dokonywane w tego rodzaju aktach.

Co do tych najbardziej podstawowych danych, to należy pojąć je ja
ko pewne pierwotne zróżnicowania czy rozróżnienia, które jawią nam 
się jako napotkane, zastane i które należy traktować jako dane do zba
dania. Z tym i danymi trzeba się bezwzględnie liczyć i trzeba je tak 
czy inaczej potraktować. Dotarcie do pewnych podstawowych, pierwot
nych rozróżnień jako do ostatecznych danych do zbadania nie rozstrzyg
nęłoby niczego w nauce tylko wtedy, gdyby okazało się, że obojętną 
rzeczą jest, jak te dane potraktujemy (ponieważ np. konsekwencje 
wszystkich możliwych potraktowań są równoważne) lub gdyby okaza
ło się, że tych potraktowań (lub ich konsekwencji) jest nieskończona 
liczba i nie ma sposobu efektywnego dokonania jakiegoś umotywowa
nego poznawczo wyboru między nimi. Odrzucenie istnienia takich da
nych bądź opierałoby się na jakichś podstawowych rozróżnieniach (i w te
dy założeniem argumentacji byłaby negacja tezy argumentowanej), 
bądź nie opierałoby się na nich — i wówczas nie miałoby charakteru 
ostatecznego. Jeżeli postanowiliśmy traktować dane w ramach pozna
nia naukowego, m usimy konsekwentnie postępować według sensu tego 
rodzaju traktowania, sensu formułowanego przez przyjętą koncepcję 
nauki.

Istnienie przeżywania świadczy o tym, że nie potrzeba iść w nieskoń
czoność: można się zatrzymać na aktualnym przeżyciu. Sąd oparty na

91 W sprawie rozumienia błędu „petitio principii” zob. K. A j d u k i e w i c z ,  
Logiczne podstawy nauczania, s. 48, St. K a m i ń s k i ,  System atyzacja typowych  
błędów logicznych, „Roczniki Filozoficzne”, X  (1962), z. 1.



tym  przeżyciu będzie stwierdzał tylko coś o tym przeżyciu. Wiemy 
z aktualnego przeżywania, że przeżycia ciągle zmieniają się, a w  związ
ku z tym coraz to inny sąd będzie adekwatnie informował o przeżywa
nym przeżyciu. Korzystać możemy z poprzednich sądów tylko dzięki 
pamięci, a więc m usimy tu w yjść poza zasięg intuicji tego, co aktual
nie przeżywamy. Wynika z tego, że jedynie wiedza o naszych aktu
alnych przeżyciach nie jest narażona na zarzut „petitio principii”.

A le co z pozostałą wiedzą, z wiedzą dotyczącą tego, co transcendent
ne wobec przeżyć, a więc ciał czy dyspozycji podmiotu? Co z wiedzą
o naszym poznaniu rozumianym nie jako zawartość aktualnie przeży
wanego aktu, ale jako zespół twierdzeń mających pretensję do prawdzi
wości i ogólnej ważności?

Rozważmy rzecz na przykładach. Spostrzegamy dwie obok siebie 
stojące figury: jedna w ywołuje w  nas przeżycie przyjemne, druga przy
kre. Przeżywając te spostrzeżenia wraz z zawartymi w nich reakcjami 
uczuciowymi czy tonami uczuciowymi, stwierdzamy, że przeżywamy 
odmienną reakcję uczuciową czy nastawienie uczuciowe wobec przed
miotów. Na podstawie tego możemy wydać sąd: istnieją co najmniej 
dwa różne ustosunkowania się uczuciowe wobec przedmiotu: przyjem
ne i przykre. Sąd powyższy nie tylko mówi o tym przeżytym i już m i
nionym przeżyciu: mówi o wszystkich przeżyciach emocjonalnych czy 
zabarwionych emocjonalnie. Stwierdza, że wśród przeżywanych emocji 
spotkać można przyjemne i przykre. Sąd ten ma dostateczną rację w  
przeżyciu wyżej opisanym. Ma więc podstawę niepowątpiewalną. Ażeby 
korzystać z niej, trzeba posługiwać się pamięcią. Drugi przykład. Wi
dzimy dwa różne przedmioty (mogą to być dwie figury, różnie poma
lowane): jeden jest czerwony, drugi zielony. Stwierdzamy, że widziane 
przedmioty bywają czerwone lub zielone. Stwierdzamy też, że istnieją  
dwie różne barwy: czerwień i zieleń. Niewątpliwe jest, że przeżywamy  
widzenie dwu różnych barw. Nie o to jednak teraz chodzi. Chodzi o to, 
że napotykamy na pewną różnicę, że dane nam zostało pewne zróżni
cowanie, że zdobyliśmy informację o tym, iż istnieją dwie jakości barw
ne (co najmniej), każda jest sobą i każda jest odmienna od drugiej. 
Chodzi więc nie o i-óżnicę m iędzy widzeniem czerwieni a widzeniem  
zieleni, ale o różnicę m iędzy czerwienią a zielenią. Pytać o dalsze uza
sadnienie zachodzenia tej różnicy czy w iedzy o tej różnicy nie ma sensu: 
sam charakter tego stwierdzenia wyklucza powątpiewanie o nim. Można 
mieć wątpliwości co do tego, czy te dwa przedmioty faktycznie są barw
ne, czy nawet w  ogóle istnieją, można pomylić się co do nazwania tych 
różnych barw, można mieć trudności z pojęciowym uchwyceniem różni
cy między nimi, z pokazaniem tej różnicy czy tych dwu barw innym — 
ale to wszystko nie może podważyć stwierdzenia istnienia dwu różnych
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jakości: czerwieni i z ie len i92. W idzimy więc, że w  pewnych przypadkach 
osiągamy niepowątpiewalną wiedzę nie tylko odnośnie do przeżyć, i to 
wiedzę, która nie potrzebuje do swej oceny odwołania się do wyników  
innego poznania niż to, w  którym została zdobyta. Przy ponownym po
wołaniu się na nią lub przy porównaniu jej charakteru i treści z uprzed
nio zdobytą wiedzą bierze udział pamięć.

Co więc jest ostateczną racją uznanej przez nas wiedzy? Na pytanie: 
s k ą d  wiemy?, możemy odpowiedzieć: przeżywając określone przeży
cia poznawcze. Na pytanie: d l a c z e g o  uznajemy takie czy inne sądy?, 
możemy odpowiedzieć: dlatego, że są one adekwatnym sformułowaniem  
rezultatów intuicji przeżywania, że ujmują dane nam w tej intuicji 
pierwotne zróżnicowania. Powątpiewalność w dane intuicji przeżywa
nia, powątpiewalność w podstawowe, pierwotne zróżnicowania równa się 
dopuszczeniu możliwości, że przeżywanie nie jest przeżywaniem oraz 
że przeżycie poznawcze nie różni się niczym od przeżycia niepoznaw- 
czego.

Powyższe stwierdzenia są oparte na intuicji przeżywania.

5. Agnostycyzm , sceptycyzm , rela tyw izm

Agnostycyzm powszechny, sceptycyzm powszechny i relatywizm  
powszechny żądają w  swym radykalnym sformułowaniu dowodu praw
dziwości, rozstrzygalności czy obiektywności poznania ludzkiego bez 
zakładania istnienia jakiegokolwiek poznania o tych cechach! Oczywiś
cie takie stanowiska niejako z samej swej natury są nieprzezwyciężal- 
ne. Fakt ten jednak nie podważa celowości poczynań racjonalnej kon
cepcji nauki, dopóki nie okaże się, że te trzy stanowiska potrafią uza
sadnić swoje tezy przy tym  samym warunku, tzn. nie zakładając praw
dziwości, rozstrzygalności czy obiektywnej ważności jakiegoś poznania 
wzgl. jego wyniku. Jeżeli są to stanowiska nieuzasadnione lub nawet 
nieuzasadnialne, nie należy im więcej poświęcać uwagi niż żądaniu, by 
wykazać istnienie poznania nie posługując się poznaniem.

Nie będziemy tutaj przeprowadzać dokładnej analizy wszystkich  
trzech wym ienionych stanowisk; rzecz nie byłaby łatwa przede w szy
stkim z tego powodu, iż występow ały one w  rozmaitych bardzo wer
sjach. Wydaje się, że dla celów niniejszych rozważań wystarczą nastę
pujące uwagi.

Spośród znanych sformułowań stanowiska agnostycyzmu powszech
nego weźm y np. pod uwagę to, przy którym głosi on tezę:

92 Czy ta sytuacja wyznacza jakiś określony sposób istnienia jakości? W każ
dym razie zdobywamy tu wiedzę ogólną, dotyczącą jakości jako takich.
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(A) Nie istnieje poznanie prawdziwe.
Agnostyk wygłaszając taką tezę bądź (a) przyjmuje postulat roz

różnienia stopni języka, bądź (b) nie przyjmuje tego postulatu. Jeśli (a), 
to napis (A) jest bezsensowny, gdyż nie można w tedy mówić naraz
0 wszelkim poznaniu. Jeśli nada się „poznaniu” w  (A) określony zakres, 
wówczas (A) stanie się napisem sensownym, będzie jednak formułował 
tezę agnostycyzmu szczegółowego. Jeśli (b), to teza (A) dotyczy też tezy
(A), czyli zdanie „nie istnieje poznanie prawdziwe” nie jest prawdziwe. 
A więc: agnostycyzm powszechny bądź jest stanowiskiem bezsensow
nym  (tzn. nie można go sensownie sformułować) bądź wewnętrznie 
sprzecznym 9S.

Podobne rozumowanie mcżna zastosować do innej wersji agnosty
cyzmu powszechnego:

(B) Nie można wykazać, że istnieje poznanie prawdziwe.
Mamy tu zarazem przykład stosowania tego, co się nazywa analizą 

logiczną, do problematyki epistemologicznej. Analiza ta wychodzi z pier
w otnych rozróżnień, związanych z funkcjami poznawczymi języka.

Spośród rozmaitych w ersji sceptycyzmu w eźm y pod uwagę tę, którą
— jak się zdaje — głosił autor Zarysów  pirrońskich  lJ!.

(C) Dla każdego p: jeśli p jest zdaniem o świecie transcendentnym, to 
nie można wykazać ani że p, ani że nie-p.

Teza (C) głosi nierozstrzygalność zagadnień dotyczących poznania 
świata transcendentnego. Ogranicza zasięg poznania do sfery immanen
cji, do tego, co przeżywane i zagwarantowane samym przeżywaniem. W 
konsekwencji tak rozumiany sceptycyzm  powinien prawa logiki trakto
wać jako zawartość przeżyć, nie może w ięc sceptyk orzekać np., że zda
nie p  wynika ze swych przesłanek, ale jedynie, że przeżywa taki akt, 
w którym ujmuje zdanie p jako wynikające ze sw ych przesłanek 9S.

Ze zwolennikiem rozpatrywanego stanowiska trudno dyskutować, 
gdyż będzie traktował on wszystkie nasze wypowiedzi i argumentacje 
jako zawartości swoich przeżyć. Jednak naszym celem nie jest przeko
nanie sceptyka, że nie ma słuszności (zresztą celem nauki jako takiej 
nie jest zasadniczo nigdy przekonywanie k o g o ś ) ,  ale zbadanie, jakie 
racje przemawiają za lub przeciw uznaniu tego stanowiska.

93 Jakieś stanowisko jest wewnętrznie sprzeczne, jeśli (z uwagi na obowiązującą 
logikę) implikuje własną negację lub koniunkcję dwu zdań sprzecznych.

94 Zob. S e x tu  s E m p i r i c u s ,  Zarysów pirrońskich księga pierwsza, druga
1 trzecia, (tłum. A. Krokieiwicz), 1931. Por. I. D ą m b s k a ,  Sceptycyzm francuski X V I
i X V II wieku, 1958, s. 10.

95 Lektura Zarysów pirrońskich raczej skłania do sądu, iż Sextus praw logiki 
nie traktował czysto immanentystycznie.
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Przeciw stanowisku głoszącemu tezę (C) a zarazem akceptującemu 
wiedzę zdobytą w  ramach przeżywania i dotyczącą tego, co przeżywane, 
nasuwają się przynajmniej trzy obiekcje:

1. Stanowisko to przyjmuje zróżnicowanie — przynajmniej pojęcio
we — między światem immanentnym a światem transcendentnym. Na 
gruncie założeń rozpatrywanego stanowiska jedyne źródło tego rozróż
nienia to odpowiednie zróżnicowanie przeżyć lub momentów aktualnego 
przeżycia, które pozwala wprowadzić pojęcie poznania tego, co imma
nentne i pojęcie poznania tego, co transcendentne. Mamy więc dwa zda
nia o tym, co transcendentne: (p) „to, co transcendentne, jest różne 
od tego, co immanentne'’ i (nie-p) „to, co transcendentne, nie różni się od 
tego, co immanentne”, z których pierwsze okazuje się prawdziwe. 
Gdyby na to sceptyk odpowiedział, że to nie podważa tezy (C), gdyż 
„tego, co transcendentne” nie można utożsamić ze „światem transcen
dentnym ”, to można odpowiedzieć, że teza (C) albo mówi o nierozstrzy- 
galności poznania świata transcendentnego i wówczas nie może być 
na gruncie samej immanencji nawet sformułowana, albo m ówi o czymś 
innym i nie neguje rozstrzygalności poznania świata transcendentnego.

2. Sceptyk jednak może się bronić, twierdząc, iż teza (C) nie jest 
konkluzją jego stanowiska, ale punktem wyjścia. Mianowicie na etapie 
naturalnego poznawania zdobył pojęcie „świata transcendentnego” oraz 
przekonanie o zachodzeniu błędów, a więc o zasadniczej powątpiewal- 
ności poznania świata transcendentnego. To kazało mu poprzestać na 
immanencji. Ale i w tedy musi uznać co najmniej jedno zdanie o św ie- 
cie transcendentnym, gdyż inaczej nie mógłby go przeciwstawić imma
nencji. Poza tym  stwierdzenie błędów jest też pewnym poznaniem do
tyczącym poznania świata transcendentnego i przebiega zawsze w  opar
ciu o inne poznanie tego świata. Sam fakt błędu (a więc powątpiewal- 
ność poszczególnych poznań) nie upoważnia do generalnego odrzucenia 
wartości wszystkich poznań danej kategorii. Sceptyk popełniałby tu 
wyraźnie „petitio principii”.

3. Jak wykazaliśmy wyżej, w samych przeżyciach znaleźć można 
wiedzę, która swą ważnością przekracza zasięg konkretnych, faktycz
nie zachodzących przeżyć. Taką wiedzę zawiera stwierdzenie, że czer
wone nie jest zielone, taką też wiedzę zawiera odpowiedź na pytanie
o to, dlaczego samo przeżywanie dostarcza wiedzy niepowątpiewalnej. 
Tutaj często popełniano błąd mieszania dwu rzeczy: sprowadzono całko
wicie to, co dane w  przeżywaniu, do zawartości konkretnego przeżycia, 
której wartość ma być ściśle ograniczona ramami przeżycia.

Nie można więc zasadnie głosić tezy o nierozstrzygalności wszelkiej 
wiedzy dotyczącej świata transcendentnego. Również nie do utrzymania
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jest odmiana sceptycyzmu zwana probabilizmem, chociażby ze względu 
na niepowątpiewalność intuicji przeżywania.

Pozostaje do omówienia relatywizm. Za tym  terminem kryją się co 
najmniej dwa stanowiska. Pierwsze głosi, że to samo zdanie może być 
raz prawdziwe, raz fałszywe, zależnie od tego, kto je wypowiada i w ja
kich okolicznościach.

Stanowisko to ma swe źródło w nieprecyzyjnym  wyrażaniu się, 
a zwłaszcza w  nieodróżnianiu prawdziwości (w sensie klasycznym)
i adekwatności poznania. Sprawa jest dostatecznie omówiona w lite
raturze, więc nie zachodzi potrzeba omawiania jej tu ta j96.

Można poza tym przez relatywizm rozumieć stanowisko związane z 
pewną teorią rzeczywistości, z wariabilizmem lub ze skrajnym ewolucjo- 
nizmem. Starożytną jego postać odparł Platon w  Teajtecie  w sposób do
niosły i dziś. Relatywizm ten odwraca porządek rozważań: rozwój pozna
nia ludzkiego tłumaczy strukturą świata, organizacją biologiczną i po
trzebami społecznymi podmiotu poznającego, dane naszej świadomości 
traktuje nie jako punkt wyjścia, jako dane do przyjęcia, ale jako dane do 
wyjaśnienia. W szelkie poznanie wraz z całą świadomością jest w ytw o
rem, funkcją, w  najlepszym razie środkiem, zrelatywizowanym do kate
gorii i sytuacji podmiotu, którego wartość nigdy nie wykracza poza to, 
co je zrodziło. Nie wchodząc w  rozmaitość wersji i odmian tego stanowi
ska 97, stwierdzić należy, że z punktu widzenia motywów, które powołały 
do życia problematykę teoriopoznaiwczą, oraz celów, dla których ją podej
mujemy, tak rozumiany relatywizm jest stanowiskiem dogmatycznym, 
narażonym na zarzut „petitio principii”, następstwem  pewnych roz
strzygnięć dotyczących rzeczywistości, natury podmiotu, a także pozna
nia. Może być przedmiotem dyskusji na terenie samej teorii poznania.

Nie istnieją więc stanowiska, które by samym swym sformułowaniem  
podważały celowość poczynań racjonalnej koncepcji nauki. W wykazy
waniu braków czy bezzasadności tych stanowisk posługiwaliśmy się ana
lizą logiczną oraz analizą fenomenologiczną, odwołującą się do danych 
intuicji przeżyw ania98. Zarówno w przypadku krytyki agnostycyzmu, 
jak i w  przypadku oceny sceptycyzmu sama analiza logiczna nie wystar

96 Zob. prace K. Twardowskiego, M. Kokoszyńskiej, A. Schaffa, R. Suszki i — 
ostatnio — A. Wiegnera (zob. bibliografię).

97 Jedną z nich znaleźć można np. u L. Kołakowskiego. Tego rodzaju relatywiz- 
my najczęściej idą w parze z psychofizjologiczną koncepcją teorii poznania.

98 Zarówno „analiza logiczna”, jaik i „analiza fenomenologiczna” bywają roz
maicie rozumiane. Tutaj chodzi po prostu o opis i ustalenie związków i konsek
wencji wypowiedzi językowych przy użyciu środków współczesnej logiki oraz
o opis i klasyfikację lub typologię tego, co bezpośrednio dane przy pomocy termi
nów wprowadzonych do języka dzięki tym danym, specjalnie ze względu na nie 
urobionych (a nie zaczerpniętych od razu z jakiejś teorii i uwikłanych swym zna
czeniem w niesprawdzone przeświadczenia).
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cza do pełnego zdania sprawy z badanego stanu rzeczy. Trzeba odwołać 
się do danych empirycznych, (w szerokim sensie tego terminu), do oglądu 
fenomenologicznego. Warto przy tym zauważyć, iż w  obu wym ienionych  
wypadkach dane empiryczne inną pełniły rolę, czemu innemu służyły. 
W przypadku krytyki sceptycyzmu dzięki intuicji przeżywania nie tylko 
uzyskaliśmy pewne pojęcia, np. immanencji, ale uzyskaliśmy wiedzę
o pewnych faktach dotyczących zawartości naszego poznania. A więc w y
chodziliśmy poza zakres analizy czysto logicznej celem zdobycia pewnych 
przesłanek dotyczących naszego faktycznego poznania. Inaczej sprawa 
przedstawiała się przy krytyce agnostycyzmu. Tam nie potrzeba było 
przesłanek spoza logiki (szeroko rozumianej), żeby wykazać bezsens lub 
sprzeczność badanego stanowiska. Odwołanie się do danych intuicji prze
żywania było tym razem potrzebne do tego, żeby występujące w  tezie (A) 
terminy, a zwłaszcza termin „poznanie”, m iały odniesienie przedmiotowe. 
Można to uzyskać tylko poprzez unaocznienie sensu tych terminów, 
a więc poprzez odwołanie się do pewnych przeżyć. Podnosimy to w  
związku z poprzednimi uwagami o tzw. semantycznej koncepcji teorii 
poznania.

6. K ryteriu m  praw dy

Wydaje się, że'warunkiem realizacji celu teorii poznania jest podanie 
odpowiedniego kryterium prawdy, czyli własności poznania^Jub —  wed
ług niektórych —  zasady czy normy, która pozwoli odróżnić prawdę od 
fałszu. jWobec powyższego wykazanie, że nie można podać w  sposób za
sadniczy kryterium prawdy (dla wszelkiego poznania lub przynajmniej 
dla pewnej kategorii poznania), równa się wykazaniu niemożliwości 
teorii poznania. Zwłaszcza, że każdy problem teorii poznania wymaga do 
swego rozwiązania stosowania jakiegoś odpowiedniego, uzasadnionego 
kryterium (L. Nelson). A tymczasem w  starożytności Sextus Empiryk 
oraz w nowożytności I. Kant wysunęli argumentacje przeciw możliwości 
kryterium prawdy.

Oto jak Sextus^w Zarysach pirrońskich  dowodzi nierozstrzygalności 
sporu o istnienie kryterium prawdy 93 ■

(1) Przypuśćmy, że spór o kryterium K  jest rozstrzygalny.
(2) Jeśli spór o kryterium K  jest rozstrzygalny, to istnieje kryterium  

L, potrzebne do rozstrzygnięcia tego sporu.
(3) Kryterium L  =  K  lub kryterium L ^ K .
(4) Jeśli L =  K, to błędne koło.
(5) Jeśli L K, to ciąg w  nieskończoność, gdyż rozstrzygnięcie sporu

o kryterium L wymaga innego kryterium M.

99 S e x t u s  E m p i r i c u s ,  Zarysy pirrońskie, s. 53. Powtórzeniem właściwie 
tego wywodu jest (pierwszy) argument L. Nelsona za niemożliwością teorii poznania
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, W ten sposóh okazano, że wszelka próba rozstrzygnięcia sporu o ist
nienie czy ważność kryterium musi popełnić „petitio principii” w  jakiejś 
postaci.

Jeżeli spór o kryterium jest nierozstrzygalny, a do rozstrzygnięcia ja
kiegokolwiek problemu potrzebne jest jakieś , kryterium, stąd płynie 
wniosek, że wszystkie problem y są nierozstrzygalne. Tezę tę można sfor
mułować tak:

(D) Dla każdego p: jeżeli p  jest zdaniem (w sensie logicznym), to nie 
można wykazać ani że p, ani że nie-p.

W ten sposób otrzymaliśmy tezę sceptyczną bardziej radykalną niż 
teza (C). W ypowiadający (D) albo przyjmuje postulat niemieszania stop
ni języka, albo go nie przyjmuje. Jeśli przyjmuje, to napis (D) jest po
zbawiony sensu (ponieważ nie można mówić naraz o wszystkich zdaniach, 
wszystkich stopni języka). Jeśli nie przyjmuje, to teza (D) odnosi się do 
niej samej. Przy użyciu elementarnych przekształceń logicznych otrzy
m ujem y sprzeczność 10°.

Takie konsekwencje konkluzji rozpatrywanego dowodu każą przy
puszczać bądź fałszywość przesłanek, bądź niepoprawność rozumowania. 
Przyjrzyjm y się przesłankom dowodu 1#1. Jest ich trzy.

f(ll) Jeżeli spór jest rozstrzygalny, to istnieje odpowiednie kryterium  
do jego rozstrzygnięcia.

(2) Jeśli stosujem y jakieś kryterium, to m usim y rozstrzygnąć pro
blem jego istnienia lub ważności.

((3) Każde kryterium w  stosunku do tego, czego jest kryterium, jest 
czymś zewnętrznym. «

Polemizowano ze sceptykami podważając kolejno wym ienione zało
żenia. N ie będziemy tu zajmowali się całą dyskusją. Sądzimy bowiem, 
że przesłanki (1) i (2) są prawdziwe i na gruncie racjonalnej koncepcji

100 Podobne konsekwencje posiada nelsonowski dowód niemożliwości teorii 
poznania, którego siłę przekonującą uznali A. Wiegner, T. Kotarbiński, B. Gawęcki
i N. Łubnicki. L. Nelson broni przed zarzutem sprzeczności własnego stanowiska 
twierdząc, że konkluzja jego dowodu nie implikuje ani tezy o nieistnieniu poznania, 
ani tezy o istnieniu obiektywnie ważnego („Giiltigkeit”) poznania o tym, że nie ist
nieje obiektywnie ważne poznanie. Zob. L. N e l s o n ,  Ober das sogenannte Erkennt- 
nisproblem, 1908, s. 32 nn. Wystarczy, że z tej konkluzji wynika, iż nie można w y
kazać obiektywnej ważności owej konkluzji. Utrzymać nelsonowską tezę można za 
cenę konsekwencji, którą podjął Sexłus Empiryk twierdząc, iż sceptyk nie dogma- 
tyzuje, gdyż jego wypowiedź razem z innymi uchyla także samą siebie. Zob. Zarysy 
pirrońskie, s. 3 n.

101 Gdyby schemat formalny, według którego przebiega dowód, okazał się po
prawny, wskazywałoby to <wobec fałszywości konkluzji) na fałszywość przynajmniej 
jednej z przesłanek. Niestety, wobec różnic stopni języka sprawa podania popraw
nego schematu komplikuje się.
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nauki niezbędne do przyjęcia 102. Nie da się tego powiedzieć o przesłance
(3), która zresztą pełni w dowodzie niepoślednią rolę 10\

Jeżeli przez kryterium prawdy^ rozumiemy taką własność poznania 
(sądu), po której można rozpoznać jego prawdziwość, która więc jest 
warunkiem dostatecznym prawdziwości poznania, to kryterium jest 
czymś wewnętrznym wobec tego, czego jest kryterium. Widać stąd, 
że albo Sextus co innego rozumie przez kryterium, albo chodzi mu o to, 
że akt poznania, w którym rozpoznajemy jakąś właściwość poznania p 
jako kryterium, jest wobec poznania p czymś drugim, zewnętrznym. 
Sformułowanie przesłanek (1) i (3) raczej wskazuje na to, że Sextus 
inaczej rozumiał kryterium. Dla niego kryterium to sąd, w którym  
stwierdzamy prawdziwość innego sądu.

W ystarczy więc odrzucić przesłankę (3) i przyjąć, że kryterium to 
własność poznania, a jego rozpoznanie dokonać się może samym prze
żywaniem tego poznania, aby móc twierdzić, ze ciąg w nieskończoność 
nie zawsze jest nieunikniony.

Aby rzecz dopowiedzieć do końca, podkreślmy, że w przypadku 
przeżywania w ramach rozpoznawanego poznania pozostaje zarówno 
poznanie występowania kryterium, jak i stwierdzenie jego trafności: 
w przypadku bowiem przeżywania przedmiot poznania. jest .cajkowioie 
odsłonięty dla świadomości, ponieważ przeżywamy to wszystko i tylko 
to, co przeżywamy.

Inaczej przedstawia się argumentacja Kanta/' który następująco stara 
się wykazać niemożliwość istnienia materialnego kryterium poznania: 
„[■■■]! ogólnym kryterium prawdziwości byłoby to znamię, które byłoby 
ważne dla wszelkich poznań bez względu na różność ich przedmiotów. 
Jest jednak jasne, że ponieważ abstrahuje się przy nim od wszelkiej 
treści poznania (od jego odnoszenia się do przemiotu), a prawdziwość 
właśnie tej treści dotyczy, więc jest całkiem niemożliwe i niedorzeczne 
zapytywać o jakieś znamię prawdziwości tej treści poznania i że dlatego 
nie można podać wystarczającej a zarazem ogólnej oznaki prawdziwości. 
Że zaś już wyżej nazwaliśmy treść poznania jego materią, więc trzeba 
będzie powiedzieć: nie można się domagać podania ogólnej oznaki praw
dziwości poznania co do jego materii, ponieważ domaganie się tego jest 
sprzeczne samo w  sobie” 104.l

Odpowiadamy: Kant miałby rację, gdyby kryterium prawdy było 
własnością poznania związaną z odnoszeniem się danego poznania do 
określonego (tego, a nie innego) przedmiotu. Tak jednak nie jest. J£ryx

1 0 2 Przesłankę drugą atakowali Schlick i Ajdukiewicz.
103 Obaleniu tej przesłanki poświęcają uwagę neoscholastycy i fenomenologo

wie, szukając bezpośredniego, samouzasadniającego się poznania.
104 I. K a n t ,  K rytyka czystego rozumu, (tłum. R. Ingarden), 1957, t. I, s. 146.
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terium prawdy jest własnością poznania dotyczącą sposobu, w jaki dany 
jest temu poznaniu przedmiot, kryterium prawdy jest własnością, która 
wskazuje na to, że poznanie jest co do sw ej treści wyznaczone przez 
sam przedmiot. W ten sam sposób mogą być dane różne przedmioty 
w  różnych aktach poznawczych. Nie jest więc podważona możliwość, 
ogólnego, nieformalnego kryterium prawdy.

Odpadają klasyczne argumentacje przeciwko możliwości istnienia 
lub uzasadnionego stosowania kryterium prawdy. Sprawa jest co naj
mniej otwarta do dalszej dyskusji.

7. Teoria poznania nauką pierw szą

Pokazaliśmy wyżej, jak jest możliwe, żeby teoria poznania własnym i 
środkami uzasadniała i oceniała własne zdania pierwsze i własne me
tody. W m yśl proponowanej koncepcji teoria poznania jest nauką 
pierwszą, tzn. nauką niezależną od jakiejkolwiek innej nauki, nawet 
więcej: od jakiejkolwiek innej dziedziny poznania ludzkiego.

Ale m iędzy dwiema dziedzinami poznania mogą zachodzić rozmaite 
relacje a w  następstwie tego i rozmaite zależności jednostronne lub 
dwustronne. Dlatego określenie jakiejś nauki jako zależnej lub nie
zależnej wymaga dalszych wyjaśnień ,05.

Często niezależność jakiejś nauki określa się jako brak skądinąd 
w ziętych założeń w tej nauce. Zwrot ,,x zakłada y" (lub ,,y  jest zało
żeniem x ”) przybiera jednak rozmaite znaczenia — wraz ze szczególnym  
jego przypadkiem, formułowanym ,,x zakłada, że y ” — zależnie od 
tego, czy ,,x” przebiega zbiór podmiotów poznających, zbiór zdań czy 
zbiór dziedzin poznania. Na tej drodze można wyróżnić co najmniej 
kilkanaście rozumień czy sposobów użycia rozpatrywanego zwrotu. Na
leży przy tym zauważyć, że nie zawsze to, co „zakładane”, m usi być 
zdaniem.

Dla naszych celów wystarczy, że rozpatrzymy możliwe zależności 
między dwiema dziedzinami poznania czy w iedzy Wi i W2.

Wydaje się, że jedna dziedzina w iedzy Wi może zależeć od drugiej 
dziedziny wiedzy W2 (całkowicie lub fragmentarycznie):

1. genetycznie — kiedy W2 stanowi powód zaistnienia Wf,
2. heurystycznie — kiedy W2 dostarcza pomysłów Wj;
3. strukturalnie — kiedy W 2 stanowi przedmiot badań Wi;
4. metodologicznie —  kiedy W2 dostarcza niezbędnych przesłanek, 

definicji, teorii aparatury badawczej lub reguł dla Wi;
5. epistemologicznie —  kiedy W2 ocenia prawdziwość rezultatów Wi 

lub dostarcza racji uznania prawdziwości tych rezultatów.

105 Zob. A. S t ę p i e ń ,  W sprawie stosunku m iędzy teorią poznania a m etafi
zyką, „Roczniki Filozoficzne”, VII (1959), z. 1.
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Dwia pierwsze typy zależności są interesujące tylko dla psychologii
i historii nauki; drugie z nich mogą jeszcze zainteresować metodykę 
nauki. Strukturalnie jest zależna każda dziedzina w iedzy —  każde bo
wiem poznanie jest przedm iotow eI0li. Ponieważ teoria poznania bada 
nie tylko przeżycia poznawcze, ale i wartość rezultatów poznawczych 
nauk, wobec tego jest zależna strukturalnie od nich. Z poprzednich 
rozważań widać jednak, że nie o niezależność pod tym i względami cho
dzi. Teoria poznania — i to jest w  m yśl przyjętej koncepcji ważne — 
jest niezależna od jakiejkolwiek dziedziny wiedzy metodologicznie i epi- 
stemologicznie. Natomiast inne dziedziny są zależne od niej epistemo- 
logieznie, ale nie metodologicznie.

Ta charakterystyka odnosi się zasadniczo do ogólnej teorii poznania. 
Nie wyklucza się tu możliwości, iż w  szczegółowych zagadnieniach teoria 
poznania będzie odwoływała się do jakiejś w iedzy dotyczącej przedmio
tów ocenianego poznania, ale przedtem musi okazać w łasnym i środkami 
prawdziwość owej wiedzy.

8. Uwagi końcowe

Wydaje się, że wykazaliśm y możliwość realizacji proponowanej 
koncepcji teorii poznania oraz wskazywaliśm y na podstawowe środki tej 
realizacji. Teoria poznania może być nauką epistemologicznie i metodo
logicznie samowystarczalną, skoro istnieją akty poznawcze, których 
przeżywanie samo z sobą zaznajamia i w  których dowiadujemy się
o zachodzeniu pierwotnych zróżnicowań. Niepowątpiewalna jest wiedza 
zarówno odnośnie do przeżywanych przeżyć, jak i danych w  niektórych 
przynajmniej przeżyciach poznawczych pierwotnych zróżnicowań. Na 
pytanie o ostateczne uzasadnienia, o ostateczną rację przyjętego pozna
nia można odpowiedzieć: uznajemy pewne rezultaty poznawcze, ponie
waż dowiadujemy się o nich w  przeżyciach poznawczych lub formułują 
one dane nam w  tych przeżyciach pierwotne zróżnicowania i rozróżnie
nia oraz ich konsekwencje. W ykazaliśmy też możliwość istnienia kry
terium prawdy odpierając istniejące na ten  temat kontrargumenty. 
Mamy więc teoretyczne podstawy do podjęcia poszukiwań określonego 
kryterium prawdy. Pozostaje do ustalenia sprawa szczegółowej orga
nizacji realizacji przyjętej koncepcji teorii poznania.

106 Jeżeli nauka jest jakąś wiedzą, to musi odnosić się do jakiegoś przedmiotu. 
Pozór bezprzedmiotowości np. logiki lub matematyki — traktowanych jako nauki ■— 
bierze się stąd, iż sposób ich uprawiania (reguły formułowania i uznawania zdań są 
zrelatywizowane do kształtów, a nie do sensu napisów) uważa się za istotę tych nauk. 
Zaznaczamy jeszcze, że przez dziedzinę wiedzy rozumiemy tu nie ogół tego, do czego 
odnosi się dana wiedza, ale pewną wiedzę odnoszącą się do określonego przedmiotu 
(materialnego i formalnego).
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R o z d z i a ł  IV

ZAGADNIENIE PUNKTU WYJŚCIA TEORII POZNANIA

§ 14. POJĘCIE I ROLA PUNJCTU WYJŚCIA W NAUCE

Najogólniej przez punkt wyjścia w  nauce można rozumieć wszystko 
to, co badacz przyjmuje w  jakiś sposób przystępując do realizacji swoich 
celów w  ramach danej nauki lub to, od czego rozpoczyna uprawianie 
danej nauki.

Jeżeli m ówim y o  nauce jako czynności, jako zorganizowanej dzia
łalności, to wprowadzenie pojęcia jej punktu wyjścia ma — wydaje 
się — w tedy jakiś określony cel, gdy naukę tę można (z jakiegoś punktu 
widzenia) tak uporządkować, iż wyróżnia się w  niej czynności w cześ
niejsze i późniejsze. W tedy przez punkt w yjścia danej nauki rozumieć 
będziemy pierwszą czynność lub pierwsze czynności w teĵ  nauce. ̂ Pierw
szymi czynnościami mogą być: wprowadzenie jakichś terminów, sta
w ianie jakichś pytań, uznawanie jakichś zdań. Ponieważ wprowadzanie 
jakichś terminów ostateczne swe usprawiedliwienie ma w  zachodzeniu 
jakiegoś zróżnicowania, a każde pytanie w iedzie ze sobą jakieś założe
nia, dlatego w każdym z tych przypadków w ystępuje (przynajmniej 
m. in.) uznawanie jakichś zdań. Jeżeli natomiast m ówim y o nauce jako
0 zbiorze rezultatów działalności, jako o zbiorze uznanych zdań (tez),
1 to tak uporządkowanych (z określonego punktu widzenia), że wyróżnić 
w  nim można zdania pierwsze i wtórne, to punktem wyjścia tutaj będą 
pierwsze tezy danego system u. Stąd widać, że istnieje paralelność mię
dzy punktem wyjścia nauki-czynności a punktem wyjścia nauki- 
w y tworu.

Trzeba tu zauważyć, że w  literaturze epistemologicznej, zwłaszcza 
neoseholasty cznej, zwrot „punkt w yjścia” oznaczać może w  danej nauce 
nie tylko 1. pierwsze czynności czy 2. pierwsze tezy, ale też 3. pierwsze 
dane do przyjęcia lub 4. pierwsze dane do zbadania (przy tym  różnica 
m iędzy dwoma ostatnim i przypadkami nie zawsze jest dostrzegalna)ł . 
Niestety, pojęcie „tego, co dane” nie jest jasne. Pomijając błędne za
cieśnienie zakresu tego term inu do samych danych zm ysłowych (rozu-

1 Np. D. Mercier posługuje się w  swej K ryteriologii wszystkimi czterema zna
czeniami „punktu wyjścia” bez ich wyróżnienia.
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mianych jako wrażenia lub ich zespoły), możemy tu wyróżnić co naj
mniej takie rozumienia, przy których to, co dane, utożsamia się z 1° 
przedmiotem bezpośredniego (np. empirycznego) ujęcia poznawczego 
lub 2° z rezultatem takiego ujęcia, lub z 3° protokołem takiego ujęcia. 
Zastosujemy to do przykładu. Niech zachodzi spostrzeżenie opodal sto
jącego zielonego drzewa. Co jest nam w tedy dane? Zależnie od tego, 
jak rozumiemy rozpatrywany zwrot, dane nam jest 1. stanie opodal 
zielonego drzewa lub 2. sąd „opodal stoi zielone drzewo”, lub 3. sąd 
„widzę, że opodal stoi zielone drzewo”. Te dane można potraktować — 
z takich czy innych względów — jako dane do przyjęcia lub jako dane 
do zbadania. W obu przypadkach to, co dane, przeciwstawia się temu, 
co przedstawione, skonstruowane, oczekiwane, zadecydowane, a nie 
zastane, napotkane. Widać z powyższego, że zakres „punktu w yjścia” 
rozumianego jako „pierwsze dane do przyjęcia” nie musi się pokrywać 
z zakresem „punktu w yjścia” rozumianego jako „pierwsze czynności” 
(czy „pierwsze tezy”), chociaż zakresy te mogą się krzyżować. Nato
miast, chociaż punkt wyjścia może dotyczyć pierwszych danych do zba
dania, nie wydaje się celowe, aby te ostatnie w ogóle nazywać punktem  
wyjścia w nauce. My pozostańmy przy dwu pierwszych znaczeniach 
zwrotu „punkt wyjścia danej nauki”, dla pozostałych zachowajmy nazwy 
„dane do przyjęcia” i „dane do zbadania”.

Ażeby już załatwić sprawy terminologiczne, zatrzymajmy się jeszcze 
przy występującym niekiedy w  literaturze terminie „punkt oparcia” — 
rozumie się: jakiejś nauki.

Gdy mamy do czynienia z nauką-wytworem (systemem tez), 
wówczas „oparciem’’ dla nauki są racje, dla których przyjmuje ona 
zdania pierwsze oraz reguły metodologiczne (krótko: metodę) danej 
nauki. W wypadku nauki pierwszej (a więc i teorii poznania) punkt 
oparcia musi się znajdować w ramach danej nauki; wówczas punkt 
oparcia może, lecz nie musi pokrywać się z punktem wyjścia.

Podanie przedmiotu i celu danej nauki jeszcze nie wyznacza okreś
lonego sposobu postępowania w nauce i nie angażuje w jakieś szczegó
łowe merytoryczne rozwiązania. Sformułowanie i wybór jakiegoś punk
tu wyjścia (np. postawienie określonych pytań lub uznanie określonego 
zdania) jest już zajęciem jakiegoś stanowiska co do badanego przedmio
tu i wyznaczeniem kierunku dalszego postępowania. Nie można jednak 
powstrzymać się od zajęcia jakiegokolwiek stanowiska. Trzeba zdecy
dować się na jakąś drogę postępowania. Jeżeli naukę traktujemy jako 
działalność, rozwijającą się w  czasie, oczywiście teoretycznie istnieje 
zawsze możliwość cofnięcia się i obrania innego punktu wyjścia. Dzieje 
nauki dają przykłady takiego cofania się, a zarazem uświadamiają 
trudności tego zabiegu. Sprawa trafnego wyboru punktu wyjścia nabie
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ra specjalnej doniosłości w  przypadku nauk filozoficznych, którym cho
dzi o ostateczne ugruntowanie swoich rozwiązań. Dlatego przy wyborze 
punktu wyjścia w  teorii poznania, w m etafizyce czy w  innych naukach 
filozoficznych należy nie tylko pozytywnie wykazać słuszność własnego  
punktu^ wyjścia, ale także wykazać niesłuszność innych m ożliwych  
punktów wyjścia. Ideałem byłoby dysponowanie pełną listą możliwości 
(przynajmniej z jakiegoś punktu widzenia).

§ 15. NIEWŁAŚCIWE SFORMUŁOWANIA PUNKTU WYJŚCIA

Dokonując ogólnego przeglądu rozmaitych ujęć teorii poznania, za
znaczyliśmy już wyżej, że zachodzi możliwość najrozmaitszych punktów  
wyjścia w teorii poznania. Zanim w ysuniem y własną propozycję, zanali
zować musimy najważniejsze spośród innych.

Ustalm y najpierw, że teorię poznania traktujemy czynnościowo, a więc 
jako zorganizowaną działalność poznawczą, która — w  m yśl przyjętej 
koncepcji teorii poznania — ma za zadanie ocenić prawdziwość faktycznie 
uzyskiwanych wyników poznania ludzkiego w  sposób niedogmatyczny
i ostateczny. Przez punkt wyjścia będziemy tu rozumieli pierwszą czyn
ność tak pojętej t eorii poznania, dokładniej pierwsze pytanie czy pierwsze 
pytania, jakie zostaną postawione w  teorii poznania.

^Pytania te mogą dotyczyć — w  m yśl przyjętej koncepcji teorii po- 
znania — poznania w  ogóle, poznania prawdziwego^ p oznania niepra w - 
dziwęgo, przedmiotu poznania, podmiotu poznania itd. Pytać m ożna —  
w ydaje się  na pierwszy rźut oka — o wszystko, o istnienie poznania 
(w ogóleŁ prawdziwego, nieprawdziwego, itd.), o  istotę poznania, o w a
runki zaistnienia lub prawdziwości poznania, o istnienie .przedmiotu lub 
podmiotu poznania itd. P amiętamy jednak, że pytania nie mogą być 
w  nauce dowolnie formułowane i stawiane, że muszą one spełniać od- 
powiednie warunki: muszą być poprawne, tr a fn e  i zasadne. Poza tym  
można stawiać na terenie teorii poznania tylko takie pytania, których 
przedmiot mieści się w  ramach przedmiotu teorii poznania, podjęcie 
których nie zagrozi jednolitości tej nauki. Po tych uwagach zanalizuje
m y sześć pytań, Tttore często stawiano na terenie teorii poznania. Roz
ważmy, czy one i ich równoznaczniki lub równoważniki wśród pytań  
mogą być postawione na terenie teorii poznania, czy więc od nich można 
rozpoczynać uprawianie tej nauki. Zwracamy uwagę jeszcze na to, że 
1° podstawą oceny będzie kierowanie się danymi pierwotnymi rozróż
nieniami (empirycznymi i językowymi) oraz postulatami racjonalnej 
nauki, płynącym i z funkcji, jaką w  nauce pełnią pytania, 2° rozważania
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będą polegały ną uchwyceniu sensu sformułowań i konsekwencji po
stawienia w  teorii poznania analizowanych pytań.

(I) Czy poznanie istnieje?

Jest to egzystencjalne pytanie rozstrzygnięcia. Już wyżej analizo
waliśm y jego interpretacje; słab ą2. Zajmować się teraz będziemy inter
pretacją mocną, przy której pytanie to zawiera problematyzację zdania 
„poznanie istnieje”.

Wiadome pytania: pojęcie poznania, pojęcie istnienia po
znania.

Niewiadoma pytania: istnienie przynajmniej jednego po
znania.

Założenia pytania: (1) Poznanie istnieje albo nie istnieje.
(2) Zdanie „poznanie istnieje” jest wątpliwe.

Racja pytania: potrzeba przezwyciężenia wątpliwości co do 
istnienia poznania.

W m yśl przyjętych przedtem określeń, pytanie (I) jest nietrafne
i niezasadne. Pytanie to bowiem — jak każde pytanie — wiedzie ze 
sobą pewne wiadome oraz pewne założenia, a zarazem problematyzuje 
istnienie jakiegokolwiek poznania (w wyróżnionym w yżej szerokim  
sensie), a w ięc jakiegokolwiek przeżycia, które byłoby przeżywane jako 
informujące. Pytanie to więc problematyzuje warunki swego sensu.

Przy pomocy elementarnych środków logicznych łatwo można w y
kazać, że z dwu możliwych odpowiedzi na pytanie (I) sensowna jest 
tylko pozytywna „poznanie istnieje”. Negatywna bowiem „poznanie 
nie istnieje’’ prowadzi do negacji istnienia siebie samej oraz do sprzecz
ności.

Dla dowodu przypuśćmy, że:
(A) Żadne poznanie nie istnieje.

Jasne jest, że
(a) każde zdanie (w  sensie logicznym) jest językowym  sformułowa

niem  jakiegoś rezultatu poznawczego.
(b) jeżeli nie istnieje jakiekolwiek poznanie, nie istnieje też żadne 

zdanie.
(c) teza (A) jest zdaniem.
Ponieważ na m ocy tezy (A) poprzednik przesłanki (b) jest praw

dziwy, możemy oderwać i uznać następnik (b) czyli zdanie „nie istnieje 
żadne zdanie”. Wobec (c) otrzymujemy tezę:
(B) Zdanie (A) nie istnieje.

2 Por. wyżej, s. 39 n. i 42.
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Ponieważ jasne jest, że
(d) jeśli coś nie istnieje, to nie jest prawdziwe, 

otrzym ujem y tezę:

(C) Zdanie (A) nie jest prawdziwe.
Jeśli nadto uznajemy zasadę wyłączonego środka (według której 

z dwu zdań sprzecznych przynajmniej jedno jest prawdziwe), wobec 
tezy (C) stwierdzamy prawdziwość zdania sprzecznego względem  (A), 
czyli zdania:

(D) Jakieś poznanie istnieje.
Zdanie to stanowi pozytywną odpowiedź na pytanie (I).
Gdyby ktoś — powołując się na wyniki współczesnej sem iotyki — 

uważał, że z powodu różnicy stopnia języka nie można w  powyższych 
wywodach przechodzić od przesłanek do wniosków, musiałby dokładnie 
określić, o jakim poznaniu m ówi teza (A), a o jakim mówią przesłanki 
(a) i (b). A le wówczas teza (A) nie m ogłaby mówić o wszelkim poznaniu. 
Jeśli ktoś przestrzega skrupulatnie postulatu niemieszania Stopni języka, 
musi uznać, że niemożliwa jest powszechna problematyzacja istnienia 
poznania. Nieproblematyczne jest przynajmniej istnienie poznania, w ra
mach którego stawia się pytanie lub tezę. Konkludując: niezależnie od 
tego, czy ktoś respektuje różnice stopni języka czy też nie, zwrot 
„żadne poznanie nie istn ieje” należy uznać za bezsensowny (przy 
przyjętym wyżej rozumieniu „bezsensu”).

Nie istnieje poza tym  odpowiednia pozytywna racja postawienia py
tania (I). N ie dostarcza takiej racji np. stwierdzenie zachodzenia błę
dów czy złudzeń poznawczych. Stwierdzenie takie bowiem też jest po
znaniem. Negując więc tezę „poznanie istn ieje” negowalibyśm y istnie
nie racji tej negacji, podając w  wątpliwość istnienie poznania poda
walibyśm y w  wątpliwość istnienie racji tej wątpliwości. W tej sytuacji 
wątpienie nie pełniłoby żadnej określonej funkcji poznawczej, jego 
językowe wypowiedzenie dałoby się traktować tylko jako emocjonalny 
okrzyk. N ie dostarcza też takiej racji np. stwierdzenie, że istnienia po
znania nie można wykazać dowodem, a każde twierdzenie musi mieć 
dowód. Po pierwsze, żądanie takie jest nieracjonalne, gdyż dowód jest 
zawsze pochodny od jakiejś percepcji i nie jest jedynym  sposobem  
naukowego uzasadnienia. Po drugie, z tego, że jakieś twierdzenie nie 
jest udowodnione (w ścisłym  sensie tego terminu), nie wynika, że jest 
powątpiewalne. Po trzecie, przeprowadzony powyżej dowód absurdal
nych konsekwencji tezy „żadne poznanie nie istn ieje” można uznać za 
dowód tezy „jakieś poznanie istn ieje’1, obowiązujący niezawodnie przy 
przyjętych przesłankach.
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(II) Czy istnieje poznanie prawdziwe?

I tym razem mamy do czynienia z egzystencjalnym pytaniem roz
strzygnięcia. Przy słabym rozumieniu tego pytania chodziłoby o w y
kazanie, że zachodzi przynajmniej jeden przypadek poznania prawdzi
wego albo że nie istnieje (lub więcej: nie może istnieć) jakiekolwiek 
poznanie prawdziwe. Od tego pytania należy odróżnić pytanie o to, czy 
można wykazać, że istnieje poznanie prawdziwe. Byłoby to pytanie
o rozstrzygalność sporu w sprawie istnienia poznania prawdziwego. 
Uzyskując odpowiedź na pytanie (II), uzyskamy podstawy do rozstrzyg
nięcia i tego pytania.

Przy mocnym rozumieniu pytania (II) pełny jego sens przedstawia 
się następująco.

Wiadome pytania: pojęcie istnienia poznania, pojęcie po
znania prawdziwego (czy prawdziwości poznania).

Niewiadoma pytania: istnienie przynajmniej jednego po
znania prawdziwego.

Założenia pytania: (1) Poznanie prawdziwe istnieje albo nie 
istnieje. (2) Zdanie „poznanie prawdziwe istnieje” jest wątpliwe.

Racja pytania: potrzeba przezwyciężenia wątpliwości co do 
istnienia prawdziwego poznania.

Przyjmujemy tu, że — zgodnie z racjonalną koncepcją nauki — 
prawdziwość rozumie się w  sensie klasycznej definicji prawdy. Nie ma 
to zresztą zasadnieczego znaczenia dla dalszych naszych rozważań. 
Pytanie (II) — mocno problematyzujące — jest nietrafne i niezasadne: 
1° ma tylko jedną sensowną odpowiedź, mianowicie pozytywną, gdyż 
negatywna prowadzi do sprzeczności lub nonsensu, 2° drugie założenie 
pytania nie ma dostatecznego uzasadnienia, więc nie istnieje pozytywna 
racja postawienia tego pytania.

Dla dowodu przypuśćmy, że:

(A') Żadne poznanie prawdziwe nie istnieje.
Zdanie to można też sformułować tak:

(B') Dla każdego p — jeśli p jest zdaniem (w sensie logicznym), to ani 
p, ani nie-p.

Podstawiając za „p” wyrażenia (A') lub (B') otrzymujemy sprzecz
ność: ani dane zdanie, ani jego negacja nie są prawdziwe; a więc nie 
tak, jak głosi (A') czy (B'). Gdybyśmy — przyjmując postulat niemie- 
szania stopni języka — owe podstawienia uznali za nieuprawnione, 
wówczas m usielibyśm y uznać (A') i (B') za nonsensy. Nie można więc 
ogólnie negować istnienia wszelkiego poznania prawdziwego.

Nie istnieje odpowiednia racja generalnej problematyzacji istnienia 
poznania prawdziwego. Jeżeli stwierdzi się zachodzenie błędów i złu

104



dzeń poznawczych, to stwierdzenie takie jest pewnym  poznaniem oraz 
dotyczy poznania określonej kategorii. Ktoś m ógłby tu przeciwstawić 
się taką argumentacją: aby uzasadnić wątpliwość w  istnienie poznania 
prawdziwego, nie potrzeba uznawać twierdzenia o zachodzeniu błędów, 
wystarczy stwierdzić, że zachodzą rozbieżności między rezultatami np. 
spostrzeżeń, a — w m yśl zasady kartezjańskiej — co raz nas zawiodło, 
nie zasługuje w ogóle na zaufanie, i wobec tego należy się powstrzymać 
od uznania jakiegokolwiek rezultatu spostrzeżeń. Na to można odpo
wiedzieć, iż powyższa argumentacja opiera się na stwierdzeniu, że za
chodzą rozbieżności m iędzy spostrzeżeniami (nie można się znów po
wstrzymać od uznania prawdziwości tego stwierdzenia itd. w  nieskoń
czoność, gdyż równałoby się to brakowi uzasadnienia owego „powstrzy
mania się”), oraz na twierdzeniu, że przyczyną wspomnianych rozbież
ności jest to, że przynajmniej niektóre spostrzeżenia są błędne czy 
złu d n e3. Już stąd widać, że nie można zasadnie wątpić lub powstrzy
mywać się od uznania jakiegoś poznania, nie traktując innego poznania 
jako wiarygodnego informatora, nie uznając prawdziwości jakiegoś 
rezultatu poznawczego.

Można natomiast postawić pytanie (II) jako pytanie słabo proble- 
matyzujące. Prawdziwość pozytywnej odpowiedzi na nie wykazuje się 
przez wskazanie absurdalnych konsekwencji uznania odpowiedzi nega
tywnej (patrz wyżej) oraz pokazanie przynajmniej jednego prawdzi
wego rezultatu poznawczego, np. zdania „poznanie istn ieje” lub zdania 
„poznanie prawdziwe istnieje” lub wreszcie niepowątpiewalności intuicji 
przeżywania.

(III) Czy istnieje podmiot poznania?

Powyższe sformułowanie dopuszcza dwa rozumienia. Przy pierw
szym mamy do czynienia z pytaniem metafizycznym, w którym chodzi
0 to, czy istnieje przynajmniej jeden taki byt, który poznaje. Na tere
nie teorii poznania może być brane pod uwagę inne rozumienie pyta
nia (III), mianowicie takie, przy którym rozważa się, czy podmiot 
poznający wchodzi w  definicję poznania lub jest warunkiem poznania, 
ozy i jak ujawnia się w poznaniu. Nie będziemy tu zajmowali się bogatą 
historią sporu o podmiot poznania. Wyżej opowiedzieliśmy się za pozy
tywną odpowiedzią na pytanie (III) wskazując na to, że przeżycia nasze 
są zawsze czyimiś przeżyciami, noszą charakter pierwszoosobowy. Dla 
zupełności rozważań zanalizujemy charakter tego pytania.

3  Niektórzy negują to twierdzenie. Zob. np. L. G u m a ń s k i, Elementy sądu
1 istnienie, 1961, s. 22, t e n ż e, W odpowiedzi recenzentowi, „Ruch Filozoficzny”, 
XXI (1962) 248 nn. Por. R. I n g a r d e n ,  Z badań nad filozofią współczesną, s. 343 nn.
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Pytanie (III) postawione słabo jest pytaniem rozstrzygalnym na 
gruncie fenomenologii poznania. Pełny sens tego pytania mocno proble- 
matyzującego przedstawia się następująco.

Wiadome pytania: pojęcie podmiotu poznania, pojęcie ist
nienia podmiotu poznania.

Niewiadoma pytania: istnienie przynajmniej jednego pod
miotu poznania.

Założenia pytania: (1) Podmiot poznania istnieje albo nie 
istnieje. (2) Zdanie „podmiot poznania istnieje” jest wątpliwe.

Racja pytania: potrzeba usunięcia powyższej wątpliwości 
wobec aktualnej rozbieżności stanowisk.

Wydaje się, że pytanie to jest trafne i zasadne. Założenie (1) jest 
prawdziwe. Pytanie dopuszcza dwie sensowne odpowiedzi: pozytywną 
(„podmiot poznania istnieje”) i negatywną („podmiot poznający nie 
istnieje”). Falszywość odpowiedzi negatywnej można by wykazać w  
oparciu o pewne twierdzenia metafizyczne. Tak to czynił Kartezjusz, 
jeśli jego „cogito, ergo sum” pojmie się jako wnioskowanie.

Faktem jest, iż niektórzy uważają pojęcie podmiotu za konstrukcję, 
a istnienie podmiotu za nieuprawnioną hipotezę, że nie znajdują pod
miotu w bezpośrednich danych świadomości. Dlatego istnieje racja po
stawienia rozpatrywanego pytania i prawdziwe jest założenie (2) w  tym  
sensie, że dotychczas wątpliwa jest odpowiedź pozytywna na pytanie
(III). Teoria poznania ewentualnie wątpliwość tę usunie, przeprowadza
jąc na gruncie fenomenologii dokładną analizę danych i dyskusje z roz
m aitymi stanowiskami.

(IV) Czy istnieje przedmiot poznania?

To egzystencjalne pytanie rozstrzygnięcia dopuszcza dwa rozumienia. 
Przy pierwszym chodzi o metafizyczne zagadnienie poznawalności 
przedmiotu czy istnienia poznawanego przedmiotu, nam chodzi o dru
gie rozumienie, teoriopoznawcze. Czy przedmiot poznania wchodzi w  
definicję poznania, czy jest warunkiem poznania, czy i jak przejawia 
się w  poznaniu jego istnienie?

Słabo interpretowane pytanie (IV) znajduje odpowiedź w fenome
nologii, w analizie tego, co dane. Przyjrzymy się sensowi pytania (IV) 
interpretowanego jako pytanie mocno problematyzujące.

Wiadome pytania: pojęcie poznania, pojęcie przedmiotu po
znania, pojęcie istnienia przedmiotu poznania.

Niewiadoma pytania: istnienie przynajmniej jednego przed
miotu poznania.

Założenia pytania: (1) Przedmiot poznania istnieje albo nie 
istnieje. (2) Zdanie „istnieje przedmiot poznania” jest wątpliwe.
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Racja pytania: potrzeba usunięcia powyższej wątpliwości 
wobec aktualnej rozbieżności stanowisk.

Sytuacja tego pytania jest do pewnego stopnia podobna do sytuacji 
poprzedniego. Przy pewnym  określeniu poznania pytanie to jest nie
trafne, gdyż istnienie poznania bez istnienia jego przedmiotu to w y
raźna sprzeczność. Niektórzy jednak twierdzą, że „przedmiot poznania” 
jest konstrukcją, nie jest więc tym, co poznajemy, ale tym, co tworzy
m y w  m yśleniu. Wydaje się więc, że należy przeprowadzić dyskusję 
z takim stanowiskiem, należy więc postawić pytanie (IV). Musimy je 
tylko uściślić. Trzeba mianowicie wyraźnie powiedzieć, o jakie istnienie 
przedmiotu chodzi, oraz to, czy chodzi o istnienie przedmiotu każdego 
poznania czy też chodzi o to, czy istnieje przynajmniej jeden przed
m iot jakiegoś poznania (zależnie od tego inny sens miałoby założenie (1) 
pytania). Ale w tedy pytalibyśm y o coś innego, np. o to, czy istnieje 
obiektywnie, transcendentnie lub realnie jakiś przedmiot poznania, lub
o to, czy istnieje poznanie bezprzedmiotowe (w tym  czy innym sen
sie). B yłyby więc to pytania o zakres lub prawdziwość poznania (o to, 
co poznajemy), a nie o strukturę poznania.

Pytanie (IV) jest nietrafne i niezasadne z dwu powodów. Po pierw
sze, negatywna odpowiedź na to pytanie, mianowicie zdanie „nie istnie
je przedmiot poznania” w sensie „istnieje przynajmniej jedno pozna
nie nie skierowane na żaden przedmiot” jest jawnie fałszywe. Intencyj- 
ność bowiem poznania4 nie jest własnością dyskusyjną, ale własnością 
konstytutywną każdego aktu poznawczego i każdego rezultatu poznaw
czego. Kto odmawia na serio i konsekwentnie poznaniu tej własności, 
ten odrzuca podstawowy wyróżnik aktów poznawczych (czy szerzej: 
aktów świadomości) i nie będzie mógł określić przeżyć poznawczych na
w et jako przeżyć, które jawią się w  postaci przeżycia informującego
o czymś. Po drugie, gdyby ktoś odrzucił generalnie wszelkie istnienie 
przedmiotu każdego poznania, musiałby zrezygnować z klasycznej de
finicji prawdziwości. M usiałby też zrezygnować z wszelkiej takiej de
finicji prawdziwości, w  której w  jakikolwiek sposób byłoby uwikłane 
pojęcie informacji czy wiedzy. W konsekwencji jego wypowiedź nie 
pełniłaby żadnej funkcji poznawczej, jego stanowisko nie mieściłoby się 
ani w ramach teorii poznania, ani w  ramach metateorii poznania5.

4 O momencie intencji zob. np. R. I n g a r d e n ,  Spór o istnienie świata, t. II, 
s. 27 n.

5  Ci, którzy przeczą różnicy między aktem, treścią a przedmiotem, są w tej 
sytuacji, co odrzucający zasadę niesprzeczności: swoją praktyką poznawczą przeczą 
własnej tezie. Nie można o czymś sądzić, nie odróżniając swego sądu od tego, czego 
on dotyczy, oraz od sądu niezgodnego z wydanym, nie można mówić tak, żeby mowa 
pełniła jakąś funkcję poznaiwczą, a zarazem nie dotyczyła czegoś i nie była jakaś.
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(V) Czy istnieje świat realny?

To pytanie jest jednym ze sformułowań problemu realizmu. Pytanie 
to można uważać za poprawioną i uszczegółowioną wersję poprzednie
go pytania o istnienie przedmiotu poznania. Czy jednak jest to pytanie 
teoriopoznawcze?

Wydaje się, że mamy tu do czynienia z typowym zagadnieniem me
tafizycznym. Obie odpowiedzi na pytanie o istnienie świata realnego 
są zdaniami z dziedziny metafizyki, mówią o istnieniu lub nieistnie
niu bytów pewnej kategorii. Teoriopoznawcze jest co najwyżej pyta
nie o to, czy i jak można rozstrzygnąć pytanie o prawdziwość zdania 
„świat realny istnieje”. Otóż trzeba tu odróżnić spór o sposób istnie
nia świata realnego od sporu o istnienie świata realnego. Pierwszy spór 
jest metafizyczny, natomiast drugi nie, chociaż dotyczy zdań z dziedzi
ny metafizyki. Jeżeli nie podajemy w wątpliwość danych spostrzeże
niowych i tylko zastanawiamy się nad tym, jak istnieje to, co dane nam 
jest jako realne, to istotnie znajdujemy się na gruncie metafizyki. 
Jeżeli natomiast podajemy w wątpliwość te dane lub powstrzymujemy 
się od uznania wiarygodności informacji spostrzeżeniowych, wówczas 
cały spór nabiera innego, właśnie teoriopoznawczego charakteru6. 
Inaczej formułując —■ pytanie (V) postawione jako pytanie mocno pro- 
blematyzujące jest pytaniem teoriopoznawczym. Przyjrzyjmy się mu 
bliżej.

Wiadome pytania: pojęcie świata realnego, pojęcie istnienia 
świata realnego.

Niewiadoma pytania: istnienie świata realnego (nie: istnie
nie przynajmniej jednego przedmiotu realnego).

Założenia pytania: (1) Świat realny istnieje albo nie istnie
je. (2) Zdanie „świat realny istnieje” jest wątpliwe.

Racja pytania: potrzeba przezwyciężenia powyższej wątpli
wości.

Wiadome pytania rozumiemy w ten sposób, że świat realny to ogół 
bytów materialnych, żywych i martwych, z których niektóre są nam 
bezpośrednio dostępne w spostrzeżeniach; istnienie jest tu pojęte tak, 
że to, co istnieje, jest niezależne co do swych kwalifikacji i swego dzia
łania od tego, że jest przedmiotem aktów świadomości, jest czymś tran

Adekwatne opisanie tej sytuacji wymaga wprowadzenia rozróżnienia między aktem, 
treścią i przedmiotem. Wskazują na to rozważania Twardowskiego i innych.

6  Warto może zaznaczyć, że tak Ingarden, jak i Gilson chcą w sporze między 
idealizmem a realizmem widzieć w gruncie rzeczy i ostatecznie problem metafi
zyczny.
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scendentnym radykalnie 7. Są to wyjaśnienia prowizoryczne, dla naszych 
celów jednak wystarczające.

Pytanie (V) mocno postawione jest pytaniem nietrafnym i niezasad
nym. Założenie (2) jest nieuzasadnione — wbrew aktualnej sytuacji 
w niektórych nurtach czy ugrupowaniach teoriopoznawczych — i nie 
istnieje dostateczna pozytywna racja generalnego odrzucenia istnienia 
świata realnego (podobnie jak nie istnieje też odpowiednia racja po
dania w wątpliwość wiarygodności wszelkich spostrzeżeń). Trzeba za
znaczyć, iż prawdziwe jest założenie (1) pytania, gdyż sensowne są 
i dopuszczalne obie odpowiedzi, chociaż negatywna („świat realny nie 
istnieje”) prowadzi do paradoksalnego wniosku, że jesteśm y (tzn. pod
mioty poznające) czystym i duchami, a ciało nasze realnie nie istnieje, 
jest ułudą lub intencjonalną projekcją.

O ile wiadomo, powątpiewanie w istnienie świata realnego uza
sadnia się nie jakimiś własnościami samego świata, ale raczej własno
ściami aktów świadomości, w których przedmioty należące do tego świa
ta są nam dane. Zwraca się uwagę na zachodzenie błędów i zniekształ
ceń przedmiotu poznawczego. Złudzenia zachodzą nie tylko co do 
własności, ale i co do istnienia przedmiotu spostrzeżonego. Wynika stąd, 
że może istnieć spostrzeżenie bez odpowiednika przedmiotowego w rze
czywistości, że sam przebieg spostrzegania nie świadczy jeszcze niczego
o tym, iż istnieje przedmiot spostrzegany. Powody tej sytuacji tkwią 
w tym, że przebieg spostrzeżenia zależy od organizacji podmiotu spo
strzeżonego i od wielu ubocznych i przypadkowych okoliczności towa
rzyszących.

Już wyżej m ieliśm y okazję zauważyć, iż do stwierdzenia zachodze
nia złudzeń dochodzimy przez szukanie powodów rozbieżności m iędzy re
zultatami spostrzeżeń8. Poprawne przeprowadzenie prowadzącego do 
takiego wniosku rozumowania zakłada, że skądinąd mamy informacje
o przedmiotach spostrzeganych oraz o warunkach i okolicznościach prze
biegu spostrzegania9. Oto przypatrzmy się bliżej jednemu z typowych  
argumentów za subiektywnością naszego poznania świata zewnętrznego.

Przedmiot P nie zmieniając się, występuje raz w spostrzeżeniu Si 
jako posiadający cechę ci, drugi raz w spostrzeżeniu s2 jako nie posia
dający cechy ci. Ponieważ (nie ulegając zmianie) przedmiot P nie może 
zarazem być Ci i nie Ci, przeto występowanie w  nim Ci zależy od zmiany 
warunków zewnętrznych wzgl. od stanu podmiotu.

7 O rozmaitych pojęciach transcendencji zob. R. I n g a r d e n ,  Spór..., t. II, 
s. 59 nn.

8 Spontaniczne rozpoznanie błędności czy fałszywości naszego poznania jest 
czymś raczej wyjątkowym.

9  R. I n g a r d e n ,  Psycho-fizjologiczna teoria poznania i jej krytyka, s. 25 n.
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Na to należy odpowiedzieć:
1° z powyższego nie wynika, że ci nie może przysługiwać P, ani 

też, że jemu nie przysługiwało, lecz jedynie to, iż przynajmniej jedno ze 
spostrzeżeń nie jest wierne;

2° cała argumentacja suponuje zgodność z przedmiotem co najmniej 
niektórych spostrzeżeń: inaczej bowiem nie można by twierdzić, że 
przedmiot nie uległ zmianie i że w  ogóle istniał. Prócz istnienia przed
miotu zakłada się też istnienie podmiotu jako osobnika psychofizycz
nego.

W innych argumentacjach tego rodzaju przyjmuje się znajomość 
procesów fizjologicznych, towarzyszących poznawaniu przedmiotów.

Można badać wiarygodność każdego zachodzącego spostrzeżenia. Mo
żna jego wartość ustalać bądź na drodze jakiejś przedmiotowej nauki
o poznaniu (jak psychofizjologia poznania), bądź w  ramach teorii po
znania w  analizie fenomenologicznej czy metodologicznej. Nie można 
jednak na podstawie tego, że zachodzą błędy, twierdzić, że św iat real
ny nie istnieje, ani zasadnie utrzymywać, że istnienie świata realnego 
jest powątpiewalne, problematyczne.

Pamiętajmy, że fenomenologowie — widząc w  takiej argumentacji 
„błędne koło” — na innej drodze wykazują zasadniczą powątpiewalność 
istnienia świata realnego. Przypominamy, że posługując się „spostrze
żeniem immanentnym” oraz oglądem ejdetycznym dochodzą oni co 
najwyżej do twierdzenia o tym, że spostrzeżenie zewnętrzne swoją 
strukturą dopuszcza błędy i złudzenia; są one m o ż l i w e  na tej 
zasadzie, że przedmiot spostrzegany — jako transcendentny —  dany 
jest nam wprost, w e własnej swej osobie, naocznie tylko dzięki do
znawaniu treści wrażeniowych, poprzez wyglądy. Stąd przedmiot spo
strzegany dany jest zawsze bezpośrednio tylko co do pewnej strony, 
z określonego punktu widzenia. Zdaniem fenomenologów ponadto struk
tura spostrzeżenia dopuszcza i taką możliwość, że przy zachodzeniu 
pewnych wyglądów i dyspozycji podmiotu powstanie pozór spostrze
gania istniejącego przedmiotu; tymczasem to, co faktycznie w tedy da
ne, to przedmiot czysto intencjonalny, natomiast nie istnieje przedmiot 
realny jako obiektywny odpowiednik i w łaściwy przedmiot aktu spo
strzegania.

Odpowiadamy krótko. 1. Twierdzenia fenomenologów dotyczą bądź 
tego, co dane w faktycznym  przebiegu czystej świadomości, bądź za
wartości pewnych idei, i ustalają to, co czysto możliwe. Powstaje pyta
nie o sposób zastosowania tych twierdzeń do tego, co znajduje się poza 
sferą czystej świadomości i czystych możliwości. 2. Z twierdzeń feno
menologów — ściśle rzecz biorąc — ani nie wynika, że faktycznie za
chodzą błędy, ani też, że tak czy inaczej pojęty podmiot mógłby istnieć
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bez istnienia świata realnego. 3. Jest sprawą dalszą, czy na gruncie 
samej fenom enologii można rozwiązać zagadnienie genezy spostrzeżeń. 
W każdym razie powyższe twierdzenia fenomenologów dają częściowo 
takie rozwiązanie. Wynika z nich bowiem to, że przyczyny zaistnienia 
wrażeń czy spostrzeżeń tkwić mogą w  sferze ścisłej immanencji, w  czy
stej świadomości lub w przynależnym do niej korelacie —  w  czystym  
podmiocie. Czy nie jest to rozstrzygnięcie natury — w gruncie rzeczy 
— metafizycznej? Czy nie głosi się w  nim, że faktyczne przebiegi świa
domości w  swym  zachodzeniu są niezależne od ewentualnego istnienia 
świata realnego?

Zwróćmy jeszcze uwagę na charakter naszego postępowania. Nie an
gażowaliśmy się w  żadną przedmiotową teorię bytu czy świadomości. 
Oczywiście analizując zastany spór przyjęliśmy warunkujące jego sens 
stwierdzenie różnorodności przeżyć poznawczych. Te dane intuicji prze
żywania potrzebne nam były  przede wszystkim  do wprowadzenia pe
wnych terminów, do przedmiotowego odniesienia naszych rozważań. 
M ieliśm y niejednokrotnie możność wykazania zachodzenia pewnych  
koniecznych uwarunkowań i zależności. Pozwoliło to na wyelim inowa
nie pewnych stanowisk, niekiedy nawet na wskazanie, że jakieś stano
wisko jest jedynie możliwe i konieczne do utrzymania. Negacja tych 
związków koniecznych to negacja tożsamości, „sobości" rozważanych 
przedmiotów (przeżyć, terminów, sądów), to negacja pierwotnych zróż
nicowań i rozróżnień. Przeprowadzane analizy są przykładem typowych  
rozważań teoriopoznawczych i metateorippoznawczych, ilustracją w ła
ściwych im metod, zarazem świadczą o filozoficznym charakterze tych 
rozważań.

Zajmijmy się jeszcze jednym pytaniem, które — jak wszystkie po
przednie — jest pytaniem egzystencjalnym  rozstrzygnięcia.

(VI) Czy istnieje intersubiektywna komunikatywność poznania?

Sprawa przekazywałności rezultatów poznawczych, możliwości zro
zumienia cudzych m yśli i cudzych sytuacji poznawczych jest sprawą 
z punktu widzenia racjonalnej koncepcji nauki niezwykle doniosłą. In- 
tersubiektywność bowiem stwarza optymalne w  skali ludzkich m ożli
wości warunki poznania bezbłędnego (m. in. warunkuje kontrolę) 
i wchodzi w  definicję poznania naukowego. Rozpatrzmy sens pytania
(VI) postawionego jako pytanie mocno problematyzujące.

Wiadome pytania: pojęcie intersubiektywnej kom unikatyw
ności poznania, pojęcie istnienia intersubiektywnej komunika
tywności poznania (czy: pojęcie istnienia poznania intersubiek- 
tyw nie komunikatywnego).
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Niewiadoma pytania: istnienie przynajmniej jednego takie
go pytania.

Założenia pytania: (1) Poznanie intersubiektywnie komuni
katywne istnieje albo nie istnieje. {2) Zdanie „istnieje poznanie 
intersubiektywnie komunikatywne” (lub zdanie „istnieje inter- 
subiektywna komunikatywność poznania”) jest wątpliwe.

Racja pytania: trudności porozumienia się a zarazem (z uwa
gi na pojęcie poznania naukowego, na warunki rozpoznania 
wartości poznania) potrzeba przezwyciężenia tych trudności.

Warto tu może zwrócić uwagę na to, że intersubiektywność czy 
intersubiektywną komunikatywność pojęliśm y jako własność przysłu
gującą poznaniu. Problem polega na tym, czy taka własność w ogóle 
przysługuje jakiemuś poznaniu, czy przysługuje każdemu poznaniu, czy 
wreszcie przysługuje tylko jakiejś kategorii poznania.

Pytanie (VI) mocno problematyzujące jest pytaniem nietrafnym i nie
zasadnym, bowiem założenie (2) jest nieuzasadnione, a istniejące fak
tycznie trudności w  zrozumieniu i porozumieniu, w  przekazaniu rezul
tatów, a zwłaszcza w  przekazywaniu przebiegu i pełnej zawartości 
przeżyć nie stanowią dostatecznej racji do wątpienia w  ogóle w  istnie
nie intersubiektywnego poznania.

Przypuśćmy, że ktoś głosi tezę, iż nie istnieje intersubiektywne po
znanie. Taka generalna negacja jest równoważna twierdzeniu, że nie
poznawalne są zarówno cudze przeżycia poznawcze, jak i rezultaty po
znawcze cudzych przeżyć. Nasuwają się tutaj tylko dwa sposoby uza
sadnienia takiej tezy. Pierwszy, to uzasadnienie tezy, że nie istnieją 
przeżycia poznawcze cudze (więc nie ma co poznawać, co lub komu 
przekazywać). Drugi, to uzasadnienie tezy, że wszelkie przeżycia cudze 
są niepoznawalne, że nic nie w iem y o istnieniu i własnościach cudzych 
przeżyć (a więc ewentualne subiektywne przeżywanie np. rozmowy z in
nym podmiotem poznającym jest złudą lub czysto immanentną przy
godą podmiotu poznającego). Pierwsze stanowisko prowadzi do tezy, 
że istnieje tylko jeden podmiot poznający, drugie do tezy, że podmiot 
poznający posiada znajomość tylko jednego podmiotu poznającego, mia
nowicie tylko siebie; wszelkie przeżycia poznawcze przynależą do jego 
strumienia świadomości. Nie potrzeba dodawać, że oba stanowiska nie 
mogą w  swych argumentacjach powoływać się na własności cudzych 
przeżyć psychicznych. Stanowiska te muszą wykazać złudny charak
ter (i powody zaistnienia tego rodzaju złudzeń) wszystkich przeżyć, w  
których dane nam są pewne przedmioty jako rozmawiające z nami, 
biorące z nami udział (w obliczu innych przedmiotów) w  konstytuowa
niu języka, w  nazywaniu przedmiotów, reagujące tak jak m y w  po
dobnych sytuacjach, zachowujące się w  sposób przewidziany przez nas
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jako charakterystyczny dla podmiotów poznających. Nie znamy takiego 
poprawnego wywodu i uważamy założenie (2) za nieuzasadnione Ul.

Na tym  poprzestaniemy w  swych analizach pytań teoriopoznaw- 
czych. Celem tych rozważań było nie tylko zbadanie sensu poznawcze
go postawienia danych pytań, ale też danie przykładu analizy epistemo- 
logicznej, używającej tylko środków w yżej uznanych za dopuszczalne 
na terenie teorii poznania.

Pięć z powyższych pytań uznaliśmy za takie, które nie mogą być 
mocno postawione na terenie teorii poznania, od których więc nie można 
rozpoczynać uprawiania tej nauki. Przebieg i  wyniki rozważań zdają 
się świadczyć o tym, że przy teoriopoznawczym ujęciu poznania (jako 
informatora) większą rolę w  nim odgrywa przedmiot niż podmiot po
znania. Podkreślamy jeszcze, że racje, dla których elim inujem y nie
które pytania z zakresu teorii poznania nie zawsze są (w św ietle sa
m ej teorii poznania) równie silne: niekiedy chodzi o to, że istnieje tylko  
jedna odpowiedź na dane pytanie, gdyż druga prowadzi do jakiegoś non
sensu, niekiedy o  to, że jedno z założeń jest nieuzasadnione, że nie ma 
podstaw do mocnej problematyzacji,

§ 16. WŁAŚCIWE SFORMUŁOWANIE PUNKTU WYJŚCIA

Pytań, które są poprawne, trafne i zasadne i których postawienie na 
terenie teorii poznania jest celowe — jest niewątpliwie bardzo dużo. 
Od których zacząć? Proponujemy takie, które bezpośrednio wypływają  
z m otywów, dla których podjęliśmy problematykę teoriopoznawczą, 
które wskazują i na cel tych badań. Nie jest to jedyny zestaw pytań, 
które mogą być pierwszymi pytaniami teoriopoznawczymi, które mogą 
formułować (i wraz ze swoimi założeniami i wiadomymi stanowić) punkt 
wyjścia teorii poznania.
(1) Jak i dlaczego zachodzą błędy w poznaniu?
(2) Jak można się uchronić przed błędami w  poznaniu?

Oto pełny sens pierwszego pytania mocno postawionego.
Wiadome pytania: pojęcie błędu poznawczego, pojęcie spo

sobu (jak) i pojęcie przyczyny lub powodu (dlaczego).
Niewiadoma pytania: sposób i powody zachodzenia błędów  

w  poznaniu.
Założenia pytania: (1) Zachodzą błędy poznawcze. (2) Błędy  

poznawcze zachodzą w  jakiś sposób. (3) Istnieją powody za

1 0  To nieco „dialektyczne” rozważanie nie usuwa potrzeby bezpośredniego zo
baczenia czy pokazania, jak konstytuuje się intersubiektywny charakter poznania, 
jak przekraczamy rzekomą immanencję naszych przeżyć.
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chodzenia błędów poznawczych. (4) Nieznane lub wątpliwe są 
sposób i powody zachodzenia błędów poznawczych.

Racja pytania: poznając sposoby zachodzenia błędów (tzn. 
typy i zakres błędów) dowiadujemy się o tym, które kategorie 
poznania (które źródła poznania) są powątpiewalne; poznając 
powody zachodzenia błędów czynimy podstawowy i potrzebny 
krok w  kierunku znalezienia sposobów uchronienia się przed 
błędami i zagwarantowania prawdziwości naszego poznania.

A oto pełny sens drugiego pytania, mocno postawionego.
Wiadome pytania: pojęcie błędów poznawczych, pojęcie moż

ności uchronienia się przed czymś.
Niewiadoma pytania: sposób uchronienia się przed błędami 

poznawczymi.
Założenia pytania: (1) Można uchronić się przed błędami.

(2) Nieznany lub w ątpliw y jest sposób uchronienia się przed 
błędami.

Racja pytania: nieznajomość sposobu uchronienia się przed 
błędami poznawczymi i sposobu odróżniania poznania praw
dziwego od nieprawdziwego prowadzi do zasadnego wątpienia 
w celowość wszelkich poczynań poznawczych.

Pytania powyższe spełniają więc postulaty wysuwane na ten temat 
przez racjonalną koncepcję nauki. Określenie pojęć stanowiących wia
dome pytań uzyskać można odwołując się do pierwotnych zróżnicowań 
danych w intuicji przeżywania. Założenia pytań bądź stwierdzają dane 
będące źródłem problematyki teoriopoznawczej (np. „zachodzą błędy 
poznawcze”), bądź wynikają z twierdzeń racjonalnej koncepcji nauki 
formułujących konieczne warunki podejmowania jakichkolwiek przed
sięwzięć poznawczych (np. „istnieją powody zachodzenia błędów poznaw
czych”). Negacja np. założenia „można uchronić się przed błędami po
znawczymi” jest równoważna twierdzeniu „nie można rozpoznać praw
dziwości lub fałszywości poznania”, które z kolei jest równoważne twier
dzeniu „dla każdego p — jeśli p jest zdaniem (w sensie logicznym), to 
nie można wykazać, że p, ani że nie-p”, którego wartość (mianowicie 
fałszywość) już przedtem rozpoznaliśmy. Oba pytania są trafne i za
sadne, twierdzą ani mniej, ani więcej tylko tyle, ile jest dane w  podsta
wowych stwierdzeniach warunkujących i rodzących podjęcie całej pro
blem atyki teoriopoznawczej.

Nie należy oczywiście założeń owych pytań uważać za aksjomaty, za 
jedyne zdania pierwsze teorii poznania. Niektóre tego powody omówimy 
później. Pierwsze pytania (wraz z założeniami) wyznaczają dalsze pyta
nia, wyznaczają kierunek rozwoju problematyki i badań. Nasuwają się
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pytania o istotę i typy poznania, o typologię błędów, o warunki ich 
zachodzenia, a następnie o kryterium prawdy. Wiadome pytań jeszcze 
tych spraw nie ujawniają. Trzeba odpowiednio sformułować i podjąć 
pierwszą grupę zagadnień teoriopoznawczych, mianowicie zagadnienia 
źródeł poznania 11.

1 1  Zdajemy sobie sprawę z tego, iż dwa ostatnie paragrafy dają właściwie tylko 
zarys odpowiednich rozważań. Bardziej pedantyczne sformułowanie argumentacji 
jednak zmusiłoby nas do podjęcia szerzej zakrojonych, systematycznych analiz teo
riopoznawczych, co nie wydaje się niezbędne ze względu na cele tej pracy.
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R o z d z i a ł  V

SPRAWA METASYSTEMU TEORII POZNANIA

§ 17. POJĘCIE I WARUNKI SFORMUŁOWANIA METASYSTEMU

Przez m etasystem  rozumiemy zbiór reguł dotyczących słownika, 
składni, stawiania pytań, uznawania zdań w  danej nauce *. Metasystem  
ustala lub określa sposób postępowania obowiązujący w  danej nauce. 
Stanowi końcowy rezultat pełnej świadomości metodologicznej danej 
nauki. Mogą przy tym  zachodzić dwa wypadki. Pierwszy to sytuacja, 
w  której rozpoczynam y' uprawianie nauki od ustalenia jej m etasyste- 
mu. W tedy — można powiedzieć — m etasystem  konstytuuje daną nau
kę. Drugi polega na tym, że ustalenie m etasystem u jest rezultatem  roz
poznania charakteru i struktury metodologicznej samej nauki, jest w y
nikiem uświadomienia sobie lub skodyfikowania reguł, obowiązujących 
w danej nauce. W naszej sytuacji mamy do czynienia z tym  drugim  
przypadkiem: ustalenie metasystem u musi być poprzedzane przez po
znanie charakteru i struktury metodologicznej teorii poznania. Zasad
niczy powód tego tkwi w  tym, że teoria poznania jest nauką realną 
(aposterioryczną), a nie formalną (aprioryczną), tzn. jest nauką o fak
tycznie zachodzących przeżyciach (i ich rezultatach poznawczych), któ
ra wypracowuje proporcjonalne m etody badań w  wyniku kontaktu ze 
swym przedmiotem, a która nie może z góry określić typów przedmio
tów i sytuacji poznawczych, z którymi będzie miała do czynienia. Stąd 
pełna kodyfikacja metod, ustalenie obowiązujących reguł wymaga wcze
śniejszego rozbudowania i sprecyzowania chociażby zasadniczego zrębu 
teorii poznania. Ponieważ nie znamy takiego przykładu opracowania te
orii poznania, na który m oglibyśm y się powołać, a dysponujemy co naj
wyżej drobnymi fragmentami odpowiednio przeprowadzonych analiz 
teoriopoznawczych, dlatego w  obecnym stanie badań m usim y się po
wstrzymać od ustalenia m etasystem u teorii poznania. Z drugiej jednak 
strony zarysowana wyżej koncepcja teorii poznania wyznacza do pew 
nego stopnia i w zasadniczych rysach problematykę i sposób jej podej
mowania, rozstrzygania, a rozważania związane z możliwością takiej

1 Przykład budowania metasystemu w naukach dedukcyjnych, sformalizowa
nych znaleźć można np. u Tarskiego, Pojęcie prawdy..., 1933.
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koncepcji oraz z ustaleniem odpowiedniego punktu wyjścia dla teorii 
poznania dostarczyły przykładów użycia środków w  teorii poznania 
dopuszczalnych wzgl. przewidzianych oraz wykazały efektywność po
znawczą ich stosowania.

To wszystko stwarza poniekąd podstawę do trafnego przewidzenia 
zasadniczych rysów metodologicznych teorii poznania.

§ 18. JĘZYK TEORII POZNANIA

Ogólne uwagi na temat funkcji poznawczej języka (rządzonego jakąś 
określoną logiką) podaliśmy przy okazji formułowania racjonalnej kon
cepcji nauki. Używanie języka jest potrzebne zarówno celem zebrania 
rezultatów poznawczych teorii poznania i sformułowania oraz uporząd
kowania ich w  intersubiektywnie dostępny i stosowalny system  tez, jak 
i w celu umożliwienia intersubiektywnej sprawdzalności tych rezulta
tów.

Choć nie przeczymy możliwości daleko posuniętej symbolizacji języ
ka teorii poznania na wzór języków logiki czy matematyki (o ile okaże 
się to pożyteczne dla rozwoju tej nauki), stwierdzić możemy, że język 
teoriopoznawczy zasadniczo co do swego słownika, a zwłaszcza co do 
swej składni, zapożyczać się będzie od jakiegoś etniczego języka potocz
nego (np. polskiego). Rozpatrując teorię poznania czynnościowo, tzn. 
jako działalność poznawczą rozwijającą się w  czasie, można wykazać, 
iż teoria poznania w  pierwszej swej fazie powinna ze względu na inter- 
subiektywność swych poczynań wprowadzać terminy zaczerpnięte z za
stanego języka potocznego. Pamiętać zresztą należy, iż wszelkie pozna
nie naukowe jest co najmniej genetycznie związane z poznaniem potocz
nym, że dane, które doprowadziły do podjęcia problematyki naukowej 
i w ogóle sformułowania koncepcji poznania naukowego zostały ustalone 
na terenie poznania potocznego, że nauka została powołana dla moty
wów sformułowanych na terenie poznania potocznego i stąd nawet 
można twierdzić, iż poznanie potoczne wchodzi w definicję poznania na
ukowego. Istnieje co prawda teoretyczna możliwość odseparowania się 
od języka potocznego i budowania niejako od początku nowego, specjal
nego języka, jednakże zachodzą poważne przeszkody w realizacji tej mo
żliwości. Trzeba natomiast opowiedzieć się za przypuszczeniem, iż w mia
rę rozwoju badań teoriopoznawczych terminologia w  nich stosowana bę
dzie się specjalizować, precyzować i odchodzić od pierwotnej, potocznej 
aparatury pojęciowej, nieadekwatnej w stosunku do zadań poznawczych 
nauki. Traktowanie czynnościowe teorii poznania i uwzględnienie jej
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rozwoju bardziej komplikuje zadanie uzyskania szczegółowej charakte
rystyki metodologicznej tej nauki.

W każdym razie — na podstawie koncepcji teorii poznania i posia
danych przykładów —  można stwierdzić, iż rozpatrywana nauka for
mułować będzie swoje rozważania i tezy w  języku charakteryzującym  
się następującymi cechami.

Język teorii poznania będzie metajęzykiem, w  którym występować 
będą 1. wyrażenia dotyczące przedmiotów i podmiotów przeżyć poznaw
czych, 2. wyrażenia dotyczące przeżyć poznawczych, 3. wyrażenia do
tyczące wyrażeń dotyczących przeżyć poznawczych lub ich przedmiotów
i podmiotów. Dlatego jest to metajęzyk, gdyż zdania w  nim występują
ce będą m ówiły przede wszystkim  nie o przedmiotach, a o poznaniu 
przedmiotów, a także — w  razie potrzeby — i o poznaniu poznania 
przedmiotów, itd .2 Język teorii poznania jest zasadniczo otwarty na 
każdy w yższy stopień języka. Jest to język opisowy: jeżeli nawet w y
stępują w  nim wyrażenia wartościujące lub głoszące powinność (oce
ny lub normy), to mają one charakter nie czysto aksjologiczny, lecz 
prakseologiczny 3, są więc logicznie całkowicie sprowadzalne do czystego 
opisu. Jest to język intensjonalny, chyba żeby okazano, iż zwroty inten
cjonalne dadzą sie logicznie sprowadzić (zredukować) do ekstensjonal- 
ńych całkowicie lub częściowo; w  ostatnim przypadku trzeba by dodat
kowo okazać, iż owa pozostała nieredukowalna treść znaczeniowa zwro
tów intensjonalnych pozbawiona jest istotnej doniosłości poznawczej. 
(Sprawa ta jest związana z wyborem logiki).

Ostateczną podstawą wprowadzenia terminów (definiowalności) są 
dane intuicji przeżywania, mianowicie zawarte poznawczo w  przeżyciu 
pierwotne rozróżnienia czy zróżnicowania; wymagają one osobnych na- 
zwowych odpowiedników w  języku. Należy odróżnić czynność nazywa
nia obiektu od czynności informowania kogoś o sensie nazwy, która w  
przypadku terminów pierwotnych jest związana z pokazywaniem na
zywanego obiektu. Można w  języku teorii poznania odróżnić terminy 
pierwotne (wprowadzone za pomocą pokazywania 4) oraz terminy wtór
ne (wprowadzone przez definicję). Ustalenie reguł wprowadzania ter
minów do teorii poznania wymaga uprzedniej analizy czynności poka
zywania, która prawdopodobnie posiada szereg odmian.

2 Pojęcie metajęzyka zob. u Tarskiego, Pojęcie prawdy..., s. 18 i 62 n.
3 Por. w tej sprawie np. T. K o t a r b i ń s k i ,  Elementy..., 1961, s. 443 nn., 

t e n ż e ,  Traktat o dobrej robocie, 1955, s. 29 n., 115 nn., J. K a l i n o w s k i ,  Teoria 
poznania praktycznego, 1960, s. 62 nn.

4  Nie ma dotychczas odpowiedniej teorii pokazywania. Niektóre związane z tym 
sprawy porusza się przy okazji tzw. definicji deiktycznych lub związku z problemem 
terminów spostrzeżeniowych w  przyrodoznawstwie (na lamach „Studia Logica” pi
sali na te tematy J. Kotarbińska i M. Przełęcki).
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Sprawa pokazywania wystąpi również przy formułowaniu reguł uzna
wania zdań pierwszych w  rozpatrywanym języku. Uzasadniać można 
zdania pierwsze przez pokazanie stanów rzeczy przez te zdania stwier
dzanych. W związku z bliższą analizą pokazywania nasunie się pytanie: 
czy operacje poznawcze występujące na terenie rozpatrywanej nauki 
mają charakter tylko językowy, czy także językowy, czy niejęzykowy? 
Przy sformułowaniu reguł uznawania zdań wtórnych trzeba zdecydo
wać się, jaką logikę wybrać. Tu znów nasuwa się pytanie, czy wybór 
logiki nie musi być proporcjonalny do struktury wartości zmiennych, 
a więc m. in. przeżyć? Ustalenie w ięc m etasystem u suponuje podjęcie 
szeregu kwestii teoriopoznawczych *.

§ 19. ZDANIA PIERWSZE TEORII POZNANIA

Nie istnieją przeszkody, aby całą sprawę sformułowania racjonalnej 
koncepcji nauki i przyjęcia jej twierdzeń i postulatów przeprowadzić 
już w ramach teorii poznania. W punkcie wyjścia teorii poznania zna
lazłyby się ustalenia rozróżnienia m iędzy przeżyciem poznawczym i nie- 
poznawczym, między poznaniem prawdziwym i nieprawdziwym oraz 
powzięcie decyzji uprawiania teorii poznania (powyższe rozróżnienia 
są potrzebne do tego, aby owa decyzja miała jakikolwiek sens i racje). 
W tak uprawianej teorii poznania wszystkie uznane zdania (czyli tezy 
teorii poznania) dzielą się na zdania pierwsze i na zdania wtórne zależ
nie od tego, jak są wprowadzane do systemu teorii poznania, tzn. jak 
są uzasadniane. Zdania pierwsze to zdania uznawane na podstawie uza
sadnienia bezpośredniego, wszystkie inne zdania są zdaniami wtórny
mi. Nie rozstrzygamy pytania, czy mogą być zdania, które na terenie 
teorii poznania można uzasadnić bezpośrednio i pośrednio. Gdyby nawet 
mogło być takie zdanie, istnieje sposób uczynienia rozważanego podziału 
zdań podziałem rozłącznym.

Dla wyjaśnienia charakteru zdań pierwszych teorii poznania musimy 
nieco bliżej zająć się pojęciem bezpośredniego uzasadnienia6. Na ogół 
m ówi się, iż bezpośrednim uzasadnieniem jakiegoś zdania p jest doświad
czenie, czyli akt lub mnogość aktów spostrzeżenia. W eźmy np. spo
strzeżenie zewnętrzne, w  którym widzim y stojące opodal zielone drze
wo, lub przypomnienie, w  którym przypominamy sobie, że wczoraj pa

5  Opowiadamy się więc za stanowiskiem, że teoria poznania jest wcześniejsza 
epistemologicznie i niezależna metodologicznie od logiki.

6 Problemowi uzasadnienia poświęcono szereg artykułów w  „Studia Logica", 
XIII (1962), spośród których naszego tematu szczególnie dotyczą artykuły R. Ingar
dena, M. Przełęckiego i Z. Ziemby (Zob. bibliografia). Zob. też K. A j d u k i e w i c z ,  
Zagadnienie uzasadniania, „Studia Filozoficzne”, 1963, 2 (33).
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dał deszcz. Rozróżnijmy rezultat poznawczy (wynik) danego spostrzeżenia 
oraz protokół tego spostrzeżenia 7. W przypadku pierwszego spostrzeże
nia jego rezultatem jest zdanie spostrzeżeniowe „opodal stoi zielone 
drzewo”, protokółem owego spostrzeżenia jest zdanie „widzę ( =  prze
żywam widzenie), że opodal stoi zielone drzewo”. W przypadku dru
giego przykładu bezpośredniego poznania rezultatem jest zdanie „wczo
raj padał deszcz”, protokółem zdanie „przypominam sobie, że wczoraj 
padał deszcz”. Łatwo zauważyć, że protokóły danych aktów poznaw
czych mogą się utożsamiać z rezultatami intuicji przeżywania lub spo
strzeżeń wewnętrznych dotyczących tych aktów. Uzasadnione bezpośred
nio są bądź rezultaty, bądź protokóły aktów (przeżyć) bezpośredniego 
poznania8.

Postulat samowystarczalności, niedogmatyczności teorii poznania 
wymaga — jak w iem y — aby teoria poznania własnym i środkami uznała 
zdania pierwsze. Stąd należy wyróżnić dwa etapy badań. Pierwszy po
lega na formułowaniu pewnych pytań, a więc dysponowaniu jakimiś 
wiadomymi i założeniami. Niezbędność przyjęcia jakichś wiadomych
i jakichś założeń dla rozpoczęcia badań nie prowadzi jeszcze do dogma- 
tyzmu, jeśli zarówno wiadome (czyli sens terminów, pojęć), jak i za
łożenia (czyli pierwsze — tym  razem w  sensie chronologicznym „pierw
sze” — uznane zdania) potraktujemy nie jako dane do przyjęcia, czyli 
dane uznane, ale jako dane do zbadania, czyli jako dane brane w  roz
ważaniach pod uwagę. Naw et zdanie stojące u źródeł problematyki te
oriopoznawczej, mianowicie zdanie „zachodzą błędy poznawcze” traktu
jem y jako stwierdzające dane do zbadania. Nie wykluczam y z góry, iż 
być może błędy nie zachodzą, a prawdziwe okaże się tylko zdanie „prze
żywam y poznanie zachodzenia błędów poznawczych”.

Powstaje jednak wątpliwość: a jak przejść od tak pojętych danych 
do uznania zdań?

Zwróćmy uwagę na to, że dane do zbadania są d a n y m i ,  tzn. są 
czymś, co się zastaje, spotyka w  poznaniu, co się przeciwstawia temu, co 
wytworzone, zaprojektowane. Zastajemy, dostrzegamy następującą sytu
ację: to, co dane, przeciwstawia się temu, co nie dane, i różnicuje się 
m iędzy sobą. Mamy więc do czynienia z pierwotnymi rozróżnieniami, 
z mnogością różnych, odrębnych, swoiście określonych czy scharakte
ryzowanych d a n y c h .  To stwierdzenie trzeba zaraz uzupełnić innym:

7 Rozróżnienie to niewiele ma wspólnego z pojęciem „zdań protokolarnych” 
w Kole Wiedeńskim.

8 Gdybyśmy za uzasadniony bezpośrednio uważali każdy rezultat lub protokół 
poznania (jako, że racją jego uznania mogłoby być owo poznanie, którego jest rezul
tatem lub protokołem), wówczas istnienie uzasadnienia pośredniego stanęłoby pod 
znakiem zapytania.

121



każde z tych danych charakteryzuje się pozytywnie swą swoistością, 
jest jakością lub zespołem (zestrojem) jakości. Można powiedzieć, że dla
tego zachodzą pierwotne zróżnicowania, ponieważ każde to, co dane, jest 
sobą. Dane nam są zróżnicowania, bo dane nam są swoistości, owe po
zytywnie określone jakości. Wśród tej zróżnicowanej mnogości dana 
nam jest swoistość przeżywania i intuicji przeżywania. Operując ja
kimkolwiek określonym i stosowalnym sensem słowa „wątpienie” oraz 
terminów pochodnych można stwierdzić, iż zasadniczo niepowątpiewalne 
jest zarówno każde pierwotne, jakościowe zróżnicowanie (np. różnica 
między widzeniem a słyszeniem, między zielenią a czerwienią), jak i (z 
tego samego względu) każdy rezultat poznawczy intuicji przeżywania 
czyli każdy protokół aktu (przeżycia) poznawczego. Kto utrzymuje ina
czej, widocznie inaczej rozumie słowo „wątpienie” lub słowo „niepo
w ątpiewalne” ,J. Wątpić bowiem w tym  przypadku to tyle, co dopusz
czać możliwość, że widzenie nie jest widzeniem, zieleń zielenią, prze
żywanie (lub intuicja przeżywania) tym, czym jest, sobą; a więc to tyle, 
co przeczyć samemu sobie i być gotowym do głoszenia notorycznych 
sprzeczności. Widać stąd, że bardziej pogłębiona świadomość charakteru 
danych doprowadza do uznania niektórych przynajmniej o nich sądów 
za niepowątpiewalne, za dostateczenie i ostatecznie uzasadnione10.

Owe dane są uwikłane w  rozmaite stosunki i uwarunkowania, nie
które z nich występują według danych prawidłowości, stąd dają pod
stawę do sformułowania odpowiednich twierdzeń, do szukania związków 
między danymi.

Owe pierwotne zróżnicowania pojawiają się w ramach samych prze
żyć i w ramach tego, co się ujawnia w  przeżyciach, a także w ramach 
języka, w  którym m ówim y o przeżyciach i formujemy rezultaty poz
nawcze czy protokóły przeżyć. Dysponujem y więc zasadniczo odpowied
nimi danymi do sformułowania i uzasadnienia wyboru określonego ra
chunku logicznego, obowiązującego w  teorii poznania. Nie musi teoria 
poznania brać logiki swej skądinąd, uzależniać się od innej nauki.

Podstawowe kryterium  wyboru logiki jest wyznaczone — jak to zau
ważyliśm y przy formułowaniu koncepcji nauki — przez  podjęty cel 
uprawiania nauki i cel uprawiania teorii poznania.

9 Ten sposób sprawdzenia rozumienia wyrażeń językowych zalecał K. A j d u- 
k i e w i c z ,  Język i poznanie, t. I, s. 150 n.

10 Wysuwana tu teoria pierwotnych zróżnicowań i ich poznawalności jest zbież
na z pewnymi stanowiskami, formułowanymi na terenie nurtu fenomenologicznego 
oraz nurtu analitycznego. Przypominamy np. poglądy Leszczyńskiego na temat tzw. 
określników (jako logicznych ostatecznostek) oraz wyróżnienie między innymi przez 
Kokoszyńską-Lutmanową kategorii zdań syntetycznych koniecznych. Zob. J. L e s z 
c z y ń s k i ,  O treści nazw, „Studia Logica”, IX (1960), s. 141-—146 oraz M. K o k o 
s z  y ń s k a, O różnych rodzajach zdań, „Przegląd Filozoficzny”, XLIII (1947).
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Wiemy już ogólnie, w jaki sposób zdania stwierdzające dane do zba
dania są zdaniami uznanymi. Wiemy, że w  takim razie założenia pierw
szych pytań będą w  pierwszym etapie badań zdaniami stwierdzającymi 
dane do zbadania. (Zdanie stwierdza jakiś stan rzeczy; zachodzenie i cha
rakter tego stanu są do zbadania). Jeśli przez zdania pierwsze teorii poz
nania rozumieć będziemy zdania uznane, które uzasadniono bezpośred
nio, to wśród zdań pierwszych teorii poznania wyróżnić można:
1. zdania stwierdzające pierwotne zróżnicowania,
2. zdania stanowiące protokóły aktów (przeżyć) poznawczych,
3. zdania stanowiące rezultaty poznawcze intuicji przeżywania.

Zakresy zdań drugiej i trzeciej kategorii pokrywają się. Zdania te
stwierdzają zachodzenie (istnienie), przebieg i treść (zawartość) prze
żyć, informują o aktualnie przeżywanych przeżyciach i o tym, co jest 
dane w  tych przeżyciach. Zdania pierwszej kategorii ujmują stosunki 
zachodzące m iędzy prostymi jakościami i ich zespołami, informują o róż
norodności i charakterze tych jakości i ich zróżnicowań. Widoczne są 
powiązania treściowe m iędzy wymienionym i kategoriami zdań.

§ 20. STRUKTURA METODOLOGICZNA TEORII POZNANIA

Termin „struktura metodologiczna” zmienia trochę swoje znaczenie 
zależnie cd tego, czy stosujem y go do nauki pojętej jako działalność 
poznawcza rozwijająca się w czasie, czy też stosujemy do nauki pojętej 
jako system rezultatów poznawczych, jako uporządkowany zespół tez 
teorii poznania. W pierwszym przypadku charakteryzować się będzie 
coś, co się rozwija w czasie, ma swe fazy i etapy, w drugim mamy do 
czynienia ze strukturą pozaczasową, definitywnie ustaloną. Oczywiście 
taka struktura jest pochodna wobec jakiejś fazy rozwoju nauki-działal- 
ności i stąd struktura metodologiczna tej ostatniej wydaje się sprawą 
bardziej istotną.

Teoria poznania (traktowana jako nauka-czynność) uprawiana w  m yśl 
proponowanej koncepcji może przeprowadzać swe rozważania pewnym i 
etapami.

(I) Zinwentaryzowanie wyjściowe danych do zbadania oraz sformu
łowanie racjonalnej koncepcji nauki. Rozróżnienie zdań stwierdzających 
pierwotne zróżnicowania oraz zdań stanowiącydh protokóły przeżyć poz
nawczych lub rezultaty intuicji poznania.

(II) Sformułowanie punktu wyjścia w postaci pierwszych pytań. 
Uzasadnienie wyboru i analiza wiadomych, założeń i racji postawienia 
pytań.

(III) Formułowanie i stawianie dalszych pytań, których odpowiedzi 
pozwolą uzyskać rozstrzygnięcia pierwszych pytań. W stawianiu pytań
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i szukaniu odpowiedzi obowiązują ustalenia dokonane w  (I) etapie roz
ważań.

(IV) Uzyskanie pełnej odpowiedzi na pierwsze pytania wraz z wska
zaniem na sposoby stosowania zdobytej w  ten sposób wiedzy do oceny 
faktycznych rezultatów poznawczych pozwoli zrealizować cel teorii 
poznania.

Doniosłym rezultatem etapu (I) jest wybór i sformułowanie logiki 
czy reguł wnioskowania niezawodnego, obowiązujących w  teorii poz
nania.

Jeżeli przez metodę teorii poznania rozumiemy dobór i układ czyn
ności zmierzających do osiągnięcia celu tej nauki, to dalsza charakte
rystyka metody teorii poznania wymaga opisu czynności występujących 
w  teorii poznania.

Czynności te — jako czynności naukowe — są czynnościami zasad
niczo powtarzalnymi, których rezultaty są formułowalne w  języku teorii 
poznania (rządzonym obraną logiką) i które są opdsywalne w  tym ję
zyku (tzn. można o nich wypowiadać prawdziwe zdania).

Czynności te — z uwagi na cel teorii poznania — dotyczą czynności 
poznawczych (przeżyć), ich rezultatów i protokółów oraz wrażeń ję
zykowych dotyczących w ym ienionych przedmiotów.

Czynności te: 1. będą ustalały i porządkowały (według określonej 
zasady) dane do zbadania, 2. będą uznawały na podstawie uzasadnienia 
bezpośredniego lub pośredniego tezy teorii poznania, 3. będą uzasad
niały, pokazywały, definiowały i stawiały odpowiednio tezy, przed
m ioty i stany rzeczy, terminy, pytania, 4. będą szukały odpowiednich 
sytuacji poznawczych czy danych, w  oparciu o które (i obowiązujące 
prawa logiczne) rozstrzygalne stają się postawione i podjęte w teorii 
poznania pytania. Odpowiednie planowe spełnianie tych czynności poz
woli realizować zadania poznawcze teorii poznania.

W miarę pogłębiania analiz ukażą się zapewne nowe zróżnicowania
i nowe możliwości klasyfikacji czynności badawczych występujących  
w teorii poznania. Podkreślić trzeba to jeszcze, że wszystkie te czyn
ności albo mają do czynienia z tym, co tak czy inaczej dane, albo z two
rami językowymi dotyczącymi tego, co dane, i rządzonymi jakąś logiką. 
W związku z tym wszelkie czynności teoriopoznawcze można sprowadzić 
do takiej czy innej postaci czynności opisu tego, co dane, oraz opisu 
sensu i konsekwencji pewnych sformułowań językowych. Można powie
dzieć, że analiza epistemologiczna to nic innego jak tylko szczególny 
splot opisu fenomenologicznego oraz analizy logicznej. Pod tę charak
terystykę podpada również czynność uznawania, którą można ująć jako 
czynność opisową, pokazującą, iż jakieś dane czy jakieś sformułowania
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językowe spełniają określenia przyjęte uprzednio, np. w racjonalnej 
koncepcji nauki.

Gdy przez teorię poznania rozumieć będziemy tylko zespół rezulta
tów badań teoriopoznawczych uporządkowanych w system  tez, wówczas 
strukturę metodologiczną teorii poznania określim y ustalając reguły 
formułowania i wprowadzenia do system u terminów i tez lub — żeby 
nie nawiązywać samym sposobem wyrażania się do ujęcia czynnościo
wego rozpatrywanej nauki —  podając zespół zdań, charakteryzujących 
jednoznacznie słownik, składnię, zdania pierwsze i zdania wtórne syste
mu. W obecnym stanie badań m oglibyśm y podać tylko bardzo ogólną
i niewyczerpującą charakterystykę ” , która zresztą dotyczyłaby nie 
tyle system u gotowego, już sformułowanego, ile systemu przewidzia
nego, spodziewanego (w oparciu o dotychczasowe rozważania i próby). 
Jest tak dlatego, iż z jednej strony przyjęta koncepcja teorii poznania 
bynajmniej jednoznacznie i szczegółowo nie wyznacza charakteru m e
todologicznego, a zwłaszcza zasobu treści pytań i tez teoriopoznawczych 
(gdyż te przede wszystkim  zależne są od napotykanych i z natury swej 
nieprzewidzianych nowych danych), z drugiej strony nie istnieje odpo
wiednio sformułowany pełny system  teorii poznania. Sytuacja teorii po
znania jest tu do pewnego stopnia analogiczna do sytuacji wszelkich  
nauk empirycznych. Wobec tego jednak, że teoria poznania niekiedy do
chodzi w  sposób niepowątpiewalny do twierdzeń ogólnych, stąd to nie
spodziewane nowe może zasadniczo być nowym przypadkiem znanej ka
tegorii lub przypadkiem nowej kategorii, ale tylko kategorii poznania.

1 1  Przedwczesne jest nawet podanie metasystemu teorii poznania w tej 
formie, w  jakiej zbudował metasystem dla systemów praktycznych J. Kalinowski 
w Teorii poznania praktycznego.
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R o z d z i a ł  VI

TEORIA POZNANIA A INNE DZIAŁY WIEDZY

§ 21. TEORIA POZNANIA WŚRÓD METANAUK

Teoria poznania jest nauką o poznaniu, m.in. także o poznaniu nau
kowym. Teoria poznania jest jedną z metanauk ’. Wśród tych ostatnich 
jednak zajmuje ona uprzywilejowane, centralne miejsce. Nie tylko dla
tego, że jest nauką pierwszą, metodologicznie i epistemologicznie samo
wystarczalną.' Chodzi o to, że wszelkie metanauki, takie jak logika for
malna (pojęta tu jako teoria poprawnego wnioskowania), semiotyka 
(nauka o sprawności poznawczej języka), metodologia nauk (nauka
0 przebiegu i strukturze czynności poznawczych i ich rezultatów ze 
względu na ich funkcje poznawcze) są w  swych naczelnych funkcjach 
czy zadaniach badawczych podporządkowane celowi teorii poznania w  
tym  sensie, że bądź przygptowują badania teoriopoznawcze, bądź supo- 
nują celowość używania pewnych terminów czy rozróżnień typowo 
teoriopoznawczych, bądź są zastosowaniem i uszczegółowieniem rezul
tatów teorii poznania (np. metodologia normatywna nauk). Oczywiście 
inaczej ma się sprawa, gdy logikę, semiotykę, metalogikę i matematykę 
uprawiać będziemy czysto formalnie, jako algorytmy bez interpretacji 
semantycznej. Wówczas jednak będziemy m ieli do czynienia nie tyle z 
metanaukami, ile z ąuasi-naukami, z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

§ 22. TEORIA POZNANIA A METAFIZYKA

Bardzo często uzależnia się teorię poznania od jakiejś teorii przed
miotu czy bytu. Czynią to nawet fenomenologowie. Jak w yżej m ówiliś
my, Ingarden zasadniczo dzieli teorię poznania na ontologię poznania
1 m etafizykę poznania. Otóż należy tu ostro sobie przeciwstawić przed-

1 Co do pojęcia metanauki por. np. K. A j d u k i e w i c z ,  Metodologia i me- 
tanauka, „Życie Nauki”, 1948, t e n ż e ,  The Axiomatic System s from the Methodo- 
logical Point of View, „Studia Logica”, IX  (1960), St. K a m i ń s k i ,  O naukach, 
których przedmiotem jest nauka, „Zeszyty Naukowe KUL”, IV (1961), z. 1, A. S t ę - 
p i e ń ,  Co to jest metafilozofia?, „Roczniki Filozoficzne”, IX (1961), z. 1.
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raiotowe teorie poznania i nieprzedmiotowe teorie poznania. W przy
padku pierwszym poznanie traktuje się jako jeden z napotkanych przed
miotów, jako szczególny przypadek bytu, a więc jako określoną treść 
istniejącą, którą można badać co do sposobu istnienia lub co do kategor- 
ialnych kwalifikacji. Takie przedmiotowe teorie poznania znajdujemy w  
tak czy inaczej pojętej ontologii, metafizyce, psychologii czy psychofizjo
logii. W przypadku drugich ujęć poznanie traktuje się jako informatora, 
jako narzędzie, środek czy źródło zdobywania wiedzy. Z tego punktu w i
dzenia poznanie nie jest czymś jednym spośród w ielu bytów czy kategorii 
bytów, ale czymś całkowicie wyjątkowym  i jedynym. Jest tym, co in
formuje. I z tego punktu widzenia nie jest potrzebne ani wskazane 
żadne odwoływanie się do jakiejkolwiek przedmiotowej teorii poznania. 
N awet prawdziwość tezy, że poznanie jest proporcjonalne do przedmio
tu, stwierdza się samymi środkami teoriopoznawczymi, podobnie jak 
wszelką naszą wiedzę o przedmiotach oceniam y analizując poznanie tych 
przedmiotów. N ie przeszkadza tu okoliczność, iż na terenie teorii póź
nią możemy dojść do zdań dotyczących już nie samego poznania, ale
i tego, co dane w  poznaniu, np. zachodzenia pierwotnych zróżnicowań. 
Można by rozważać, czy te dane wystarczą do ugruntowania jakiejś onto
logii, ale w tedy zm ienialibyśmy nastawienie poznawcze: w pierwotnych 
rozróżnieniach widzielibyśm y nie dane, lecz przedmioty czy sytuacje 
przedmiotowe. Z tego, że poznanie jako byt jest np. egzystencjalnie po
chodne, nie wynika, że teoria poznania jako nauka jest zależna od teorii 
bytu. Dlatego należy przyjąć co najmniej dwie odrębne nauki filozo
ficzne: teorię poznania i teorię bytu.

Sprawa stosunku m iędzy teorią poznania a metafizyką (klasycznie 
rozumianą) jest szczególnie żywo dyskutowana wśród neotomistów. 
Przyjrzyjm y się temu bliżej. Znajdujemy tu zwolenników rozmaitych 
rozwiązań.

Jeżeli pominiemy motywy, płynące z autorytetu lub z sympatii dla 
tradycji, to wydaje się, iż u tomistów współczesnych znaleźć można 
cztery poważniejsze argumenty za priorytetem m etafizyki i zależnością 
od niej teorii poznania2.

Po pierwsze, twierdzi się, że każdy byt jest poznawalny, więc teoria 
poznania odnosi się do każdego bytu. Badając byt w aspekcie jego poz- 
nawalności staje się ona częścią metafizyki.

2  Niektórzy neoscholastycy traktują teorię poznania bądź jako wstęp lub 
fragment metafizyki ogólnej, bądź jako fragment metafizyki człowieka. Argu
menty znaleźć można np. w  podręcznikach Haąuarta lub Morandiniego, dyskusję 
z nimi zaczerpnęliśmy z artykułu A. S t ę p n i a ,  W. sprawie stosunku między 
teorią poznania a metafizyką; por. też A. S t ę p i e ń ,  Stanowisko Gilsona w spra
wie metody teorii poznania.
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W ywód błędny, gdyż m etafizykowi, mówiącemu o „verum” jako 
transcendentalnej właściwości bytu, chodzi o co innego niż teoretykowi 
poznania, gdy m ówi o poznawalności. Teoretyk poznania nie bada b y t u  
jako poznawalnego, czyli nie bada, czy byt jest w sobie tak ukwalifi- 
kowany, zdeterminowany, że jest „intelligibilny”, lecz bada p o z n a 
n i e  bytu, czyli stara się dociec, czy to, co przeżywamy jako poznanie, 
rzetelnie i n f o r m u j e  nas o  bycie.

Po drugie, twierdzi się, że teoria poznania i m etafizyka mają wspól
ny przedmiot (obie bowiem dotyczą tzw. pierwszych zasad) i wspólną 
metodę (obie nie posługują się dowodami „sensu stricto”, lecz w yjaś
nieniami i argumentami nie wprost), a ponieważ przedmiot m aterialny 
teorii poznania (poznanie) jest tylko szczegółowym przypadkiem przed
miotu m aterialnego m etafizyki (bytu), przeto teoria poznania jest części^ 
metafizyki.

W ywód błędny z w ielu względów. Przede wszystkim  trudno mówić 
o wspólnym  przedmiocie. Teoria poznania bowiem — jak już w yżej za
znaczono — nie odnosi się do poznania jako do szczegółowego przypad
ku bytowego, jako do przypadłości człowieka, lecz jako do informatora
0 czymś. Gdy obie nauki mówią o pierwszych zasadach, to zupełnie w  
inny sposób. Metafizyka wygłasza je jako twierdzenia o bycie (np.: ża
den byt nie może zarazem istnieć i nie istnieć, posiadać jakąś cechę
1 jej nie posiadać), teoria poznania zajmuje się ich prawdziwością, ich 
rolą w  nauce 3. W ypowiedzi teoretyka poznania należą do języka przy
najmniej o jeden stopień semantyczny wyższego od wypowiedzi meta
fizyka. Twierdzenie metafizyka „każdy byt jest niesprzeczny.” mówi
o rzeczywistości i należy do języka pierwszego stopnia, do języka przed
miotowego. Twierdzenie teoretyka poznania „zasada niesprzeczności jest 
prawdziwa” mówi o powyższym twierdzeniu metafizyka, należy więc 
do języka drugiego stopnia, do metajęzyka. Jeżeli chodzi o wspólne 
cechy metody, to są charakterystyczne dla każdej nauki filozoficznej, 
a więc przy tym  sposobie argumentowania należałoby uznać, iż istnieje  
tylko jedna nauka filozoficzna — metafizyka. Poza tym  — jak wiado
mo —  nie ma dotychczas żadnych wystarczających analiz metodolo
gicznych, które by dawały podstawę do tego rodzaju stwierdzeń. Zresztą

3 Używając tradycyjnej terminologii, można powiedzieć, że jeśli nawet fra
gment metafizyki (mianowicie metafizyka poznania) 1  teoria poznania mają wspól
ny przedmiot materialny (poznanie), to różnią się zasadniczo przedmiotem for
malnym simipliciter (metafizyka — poznanie jako byt, teoria poznania — poznanie 
jako informator o przedmiotach) oraz quod (metafizyka — ostateczne racje istnie
nia poznanla-bytu, teoria poznania — ostateczne podstawy uznania prawdzi- «. 
wości poznania-informatora). Te różnice pociągają za sobą radykalnie różne 
sposoby postępowania w  obu naukach.
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niektórzy spośród wysuwających ten argument (jak np. Morandini) 
przyznają, że podnoszona wspólność metody jest tylko częściowa.

Po trzecie, twierdzi się, że najpierw poznajemy byt, a następnie do
piero przychodzi refleksja, zastanawianie Się nad wartością naszego poz
nania, przeto uzależnienie m etafizyki od teorii poznania byłoby czymś 
nienaturalnym.

Wywód błędny, ponieważ miesza następstwo czy uwarunkowanie 
czasowe ze sprawą wartości. Nie ma niczego nienaturalnego w tym, 
że refleksja krytyczna aprobuje lub odrzuca to, co poprzednio, sponta
nicznie wydawało się podyktowane samym obiektywnym stanem rze
czy. Jest to skutkiem tego, iż nasze poznanie rozwija się w czasie. 
Z tego jednak, że coś jest wcześniejsze, nie wynika, że wyznacza ono 
wartość lub jest bardziej wartościowe od tego, co późniejsze.

Po czwarte, twierdzi się, iż refleksja krytyczna (epistemologiczna) 
jest dowodowo bezsilna, w  zasadniczych sprawach nie potrafi dodać 
niczego do tego, co jest podyktowane treścią pierwotnego, spontanicz
nego ujęcia poznawczego.

Tym argumentem szermuje przede wszystkim  Gilson na przykładzie 
zagadnienia istnienia świata realnego, zagadnienia związanego z pod
stawowym źródłem problematyki teoriopoznawczej. Zdaniem tego ba
dacza w  sporze m iędzy realizmem a idealizmem trzeba wybierać od 
razu, na początku filozofowania, gdyż nie ma tu stanowisk neutralnych 
lub pośrednich. Dlatego też nie można spodziewać się po teorii poznania 
dowodu realizmu. Metafizyk musi jedynie nastawić się realistycznie
i odpowiednio ująć to, co jest, i na tym ujęciu bytu może dopiero teo
retyk poznania budować swoje rozważania.

Bardziej ogólne uzasadnienia zarzutu bezsilności refleksji teoriopoz
nawczej znaleźć można u Nicolasa, Tonąuedeca czy Boyera.

Odpowiadamy najpierw Gilsonowi, iż z jego wywodu uzasadniana 
teza nie wynika. Jeśliby nawet nie istniały stanowiska neutralne lub po
średnie w  sporze o istnienie świata realnego, to już same rozważania, któ
re Gilson przeprowadza, świadczą o tym, że niezbędne są pewne badania 
dotyczące wartości poznania, a nie będące metafizyczną analizą bytu. 
Poza tym m iędzy realizmem a idealizmem nie ma niczego trzeciego, gdy 
realizm twierdzi „świat realny istnieje”, zaś idealizm mu zaprzecza 
„świat realny nie istnieje”. Jeśli jednak — z uwagi chociażby na to, iż 
obecnie idealiści nie tyle negują istnienie świata realnego (jak to czy
nił np. Berkeley), ile raczej starają się wykazać braki uzasadnień rea
listycznych czy nawet nierozstrzygalność sporu i z tego powodu propo
nują hipotezę idealistyczną jako mniej mówiącą, bardziej ostrożną — 
przeniesiemy problem o stopień w górę, do meta-metafizyki, to możliwe 
są wówczas rozmaitego rodzaju stanowiska neutralne oraz różnego ro
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dzaju stopnie naszej w iedzy o istnieniu świata realnego czy o prawdzi
wości realizmu.

A oto inne argumenty za bezsilnością refleksji krytycznej. Ustosun
kowując się do nich, trzeba uświadomić sobie, iż trochę tu — podobnie 
jak poprzednio — i nieporozumień słownych.

1. Teoretycy poznania badają wartość poznania w  tych samych ak_- 
tach poznawczych, których walor zostaje poddany wątpieniu. Wartość 
aktów, przy pomocy których rozwiązujemy problemy teoriopoznawcze, 
zależy od rozwiązania problemów teoriopoznawczych. A więc „błędne 
koło”.

2. Zgodność m iędzy poznaniem a przedmiotem, czyli prawda, nie 
realizuje się lepiej ani inaczej w sądach refleksyjnych niż w  sądach 
przedmiotowych. Zdania „drzewo jest zielone” i „zdanie spostrzeżenio
w e 'drzewo jest zielone’ jest prawdziwe” są logicznie równoważne.

3. Refleksja filozoficzna nie może doprowadzić do teoretycznie waż
nej pewności, jeśli nie może jej spowodować refleksja naturalna (która 
w ystępuje w  sądzie wydanym wprost o przedmiocie); refleksja filozo
ficzna bowiem nie może się posuwać w  nieskończoność, musi poprzestać 
ostatecznie na pewności jakiegoś sądu przedmiotowego, nie poddanego 
refleksji filozoficznej.

Odpowiadamy:

Ad 1. W grę wchodzą akty poznawcze te same rodzajowo, nie nu
merycznie. Wartość badanych aktów poznawczych zależy od teorii poz
nania nie w  tym  sensie, że dopiero po rozwiązaniu odpowiedniego prob
lemu teoriopoznawczego rezultaty tych aktów stają się prawdziwe lub 
fałszywe, ale w  tym  sensie, że dzięki teorii poznania w iem y o ich praw
dziwości i znamy charakter ich zasadności. Jeślibyśm y powyższe rozu
mowanie uznali za poprawne, m usielibyśm y też zgodzić się i na taki 
wywód: skoro nie jesteśm y pewni prawdziwości jakiegoś sądu, to nie 
możemy już tej pewności zdobyć, gdyż w  obu przypadkach posługiwa
libyśm y się tymi samymi aktami poznawczymi.

Ad 2. Prawdziwość danego sądu oczywiście nie podlega stopniowa
niu, podlega mu natomiast nasza wiedza o prawdziwości tego sądu. Zda
nia „drzewo jest zielone” i „zdanie spostrzeżeniowe 'drzewo jest zielone^ 
jest prawdziwe” — pomijając już ważną sprawę różnicy stopni języka, 
o której poprzednio m ówiliśm y — można by uznać za równoważne lo
gicznie (tzn. obustronnie ze siebie wynikające) jedynie wówczas, gdyby 
stanęło się na stanowisku, iż przy operowaniu klasyczną (arystotelesow- 
ską) definicją prawdy zbędne jest kryterium prawdy. W tedy istotnie 
stwierdzenie prawdziwości zdania „drzewo jest zielone” równa się
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stwierdzeniu, że drzewo jest zielone 4. Ale w  konsekwencji takiego po
glądu należałoby wszystkim tym  zdaniom, których zgodność względnie 
niezgodność z rzeczywistością jest nieznana (a o zdania takie nietrudno), 
odmówić zarówno prawdziwości, jak i fałazyWości!

Ad 3. Nie może istnieć ciąg nieskończony w  uzasadnianiu, jeśli 
przez „uzasadnianie jakiegoś twierdzenia” rozumie się „podanie na tym  
samym poziomie poznawczym racji, z której uzasadniane twierdzenie 
wynika”. Nie widać jednak przeszkody w  istnieniu ciągu nieskończonego 
„uzasadnień” przechodzącego przez różne, coraz to wyższe poziomy poz
nawcze. Refleksja teoriopoznawcza bowiem nie dostarcza przesłanek 
poznaniu, którego dotyczy. Ona tylko uświadamia, rozpoznaje, ocenia 
wartość badanego poznania.

Za priorytetem metafizyki w  aspektach metodologicznym i episte- 
mologicznym można by jeszcze wysunąć inny, bodaj najważniejszy ar
gument.

Otóż żeby znaleźć odpowiednie kryteria poznania prawdziwego, trzeba 
wiedzieć, co to jest poznanie (jaka jest jego istota) i jakie są warunki je
go zachodzenia. Pytanie o istotę poznania wymaga zbudowania jakiejś 
przedmiotowej teorii ,poznania, jakiejś m etafizyki czy ontologii, zgodnie 
z oczywistą zasadą, iż wydanie oceny musi być poprzedzone poznaniem  
ocenianego przedmiotu.

Argument ten błędnie zakłada, iż takiego poznania dostarcza właśnie 
metafizyka poznania — tradycyjni tomiści są nawet skłonni uważać, że 
jedynie metafizyka poznania. Nie jest to prawda, ponieważ metafizyka 
jest tylko ogólną, teorią wyjaśniającą, teorią dotyczącą poznania tylko 
jako bytu. Metafizyka poznania podaje — jak wiem y — warunki ko
nieczne do zaistnienia czegoś takiego, jak poznanie, podaje teorię struk
tury poznania jako bytu pewnego rodzaju, wyjaśnia fakt zachodzenia 
złudzeń. Nie potrafi jednak dostarczyć kryteriów do odróżnienia błędu 
od prawdy w  konkretnych sytuacjach. Przy użyciu jej aparatury ba
dawczej nie można nawet sformułować, a co dopiero rozstrzygnąć wielu  
zasadniczych problemów teoriopoznawczych. Co metafizyka może po
wiedzieć o stosunku aksjomatów logiki czy matematyki do rzeczywis
tości, o roli praktyki jako wtórnego kryterium prawdy, nie mówiąc już
o tym, że nie rozstrzygnie, który z dwu następujących po sobie aktów 
spostrzeżeniowych (tego samego lub różnych podmiotów), dotyczących 
tego samego przedmiotu a nawzajem sobie przeczących, jest zgodny 
z obiektywnym stanem rzeczy? Od metafizyka można jedynie spodzie
wać się tego, iż w razie stwierdzenia — na'innej drodze — zajścia błę
du, wyjaśni on, które kwalifikacje bytów wchodzą w  grę, a przede

4 Stanowisko takie zajmuje u nas K. Ajdukiewicz.
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wszystkim, które kwalifikacje ontyczne samego aktu poznawczego do
puściły fakt błędu i jakie mogą być tego faktu przyczyny. Już bardziej 
przydatne teoriopoznawczo wydają się takie przedmiotowe teorie 
poznania, jakie znajdujemy w  psychofizyce, psychofizjologii, psycho
logii, w teoriach ujmujących fizykalny, biologiczny lub socjologiczny 
aspekt poznania. (Oczywiście w yniki tych teorii trzeba by odpowiednio 
do zadań epistemologicznych przystosować). Z drugiej jednak strony 
oparcie się na nich uzależniałoby teorię poznania od nauk szczegóło
wych, których w yniki —  jako indukcyjnie zdobyte — są tylko prawdo
podobne a m etody suponują już pewne założenia o charakterze filozo
ficznym. W ykazaliśmy wyżej, że tą drogą iść nie potrzebujemy.

Warto może zwrócić i na to uwagę, że większość argumentów za 
priorytetem m etafizyki i zależnością od niej teorii poznania ma źródło 
w  nieliczeniu się z różnicą aspektów, punktów widzenia. Tymczasem  
aspektywność jest cechą istotną naszego poznania, rzutującą na całą 
naszą wiedzę. Nie można jej nie uwzględniać i zależności z jednego 
punktu widzenia automatycznie przenosić na inną stronę badanego 
przedmiotu.

Powyżej przeprowadzone analizy wskazują na to, że nasze pojmowa
nie teorii poznania jest nie tylko potrzebne, lecz także realizowalne. 
W ocenie innych stanowisk i w  uzasadnianiu własnego nie odwoływa
liśm y się nigdzie do jakiejkolwiek teorii przedmiotu czy bytu.

§ 23. TEORIA POZNANIA A NAUKI SZCZEGOŁOWE

Stosunek teorii poznania do nauk szczegółowych (w m yśl przyjętej 
koncepcji) jest taki sam, jak i do metafizyki: obie strony są metodo
logicznie niezależne, natomiast teoria poznania ocenia wartość poznaw
czą założeń i metod nauk szczegółowych.

Wydaje się, że powyżej przeprowadzone badania pokazały, że nie 
potrzeba za pomocą takich zabiegów jak „redukcja transcendentalna” 
odrywać się od faktycznie przeżywanych aktów i stanów psychicznych, 
aby uchronić się przed „petitio principii”. Kto chciałby każdą teorię 
poznania, która operuje pojęciem świadomości czy przeżycia jako cze^ 
goś realnego (przy czym pojęcie realności konstytuuje się na podsta
w ie tego, co przeżywamy), nazywać psychologiczną lub psychofizjolo
giczną teorią poznania, mógłby i naszą teorię tak nazywać. Ale w  tej 
koncepcji nie zakłada się z góry realnego istnienia ciał czy prawdzi
wości ujęć naturalnych lub przyrodniczych Przy tym  ujęciu nie ma

5  Wspólne mamy z psychofizjologiczną teorią poznania nietranscende ita li- 
styczne pojęcie poznającej świadomości jako czegoś realnie istniejącego (przy czym
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takiej bariery m iędzy tym , oo przeżywane i dane w  przeżyciu, a tym, 
co stwierdzane w  poznaniu potocznym czy przyrodniczym, żeby nie 
można było zasadnie i wprost stosować wyników teriopoznawczych do 
tego, co faktycznie istnieje. Dlatego jest tak, że 1° nie utożsamiliśmy 
punktu widzenia teoriopoznawczego z punktem widzenia ontologicz- 
nym lub metafizycznym, 2° poznanie niepowątpiewalne naszego pozna
nia uzyskaliśmy nie na drodze modyfikacji poznania wątpliwego, ale na 
drodze uświadomienia sobie charakteru przeżyć i rezultatów poznaw
czych, znajdując w  tym, co faktyczne, to, co konieczne i niepowątpie- 
walne.

Ponieważ teoria poznania zajmuje się przeżyciami, powstać może 
podejrzenie, że jest ona — przynajmniej w pewnym, podstawowym  
fragmencie -— introspekcyjnie nastawioną psychologią opisową indy
widualnych przeżyć i stanów psychicznych. Zauważmy wobec tego, że — 
w  przeciwieństwie do psychologii — teoria poznania traktuje przeżycie 
jako informatora, ogranicza się do tego, co bezpośrednio dane, nie szuka 
(na wzór przyrodoznawstwa) prawidłowości i związków przyczynowych, 
lecz w  tym, co dane (pierwotne zróżnicowania) oraz w sposobie dania 
(intuicja przeżywania) znajduje warunki uprawiania poznania i pod
stawy jego oceny.

§ 24. TEORIA POZNANIA A POZNANIE POZANAUKOWE

Ogólnie i tu można powiedzieć, że obie rozważane Strony są metodo
logicznie niezależne, natomiast epistemologicznie zachodzi jednostronna 
zależność, mianowicie poznania pozanaukowego wobec teorii poznania.

Trzeba zatrzymać się trochę przy poznaniu potocznym. Wspomnie
liśm y już wyżej, że poznanie potoczne w  pewnym sensie wchodzi w  de
finicję poznania naukowego. Tak, jak koncepcja poznania naukowego 
zrodziła się na terenie tego poznania, tak i teorię poznania powołały do 
życia potrzeby poznawcze, które pierwotnie i zasadniczo zostały sfor
mułowane już na terenie poznania potocznego, środkami tego poznania 6. 
Dlatego istnieje — wydaje się — nadal jakiś funkcjonalny związek, 
który wymaga bliższego zbadania, między teorią poznania a poznaniem 
potocznym, przednaukowym.

określenie tej realności zasadza się na danych intuicji przeżywania), różnimy się 
natomiast tym, iż w naszym ujęciu teoria poznania nie tylko nie jest kontynuacją 
nauk szczegółowych (i metafizyki), ale — co więcej — jest nauką pierwszą.

6  Mówiliśmy już o roli „logiki naturalnej” i dostarczaniu teorii poznania 
pierwszych danych do zbadania przez poznanie przednaukowe (lub przedfilozo- 
ficzne).
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Rehabilitując w pewnym  sensie wartość tego poznania, m usimy tu 
zaznaczyć, że nie utożsamiamy poznania potocznego z powszechnie do
minującymi w  danej epoce czy w  danym kręgu społecznym poglądami. 
Przydatne jest tu rozróżnienie m iędzy „zdrowym rozsądkiem” (o który 
nam chodzi) i „potocznym rozsądkiem”. Zaznaczywszy ciekawe zagad
nienie, nie będziem y się tu bliżej nim zajm ow ać".

7  Sprawą tą zajmowali się szerzej neoscholastycy. Zob. np. P. C h o j n a c k i ,  
Pospolity rozsądek, nauki i filozofia, „Collectanea Theologica”, XV (1935), M. A. 
K r ą p i e c, Realizm ludzkiego poznania. Wśród analityków szkoła oksfordzka pod
kreśla doniosłość poznania potocznego i w  swych analizach semiotycznych i filo
zoficznych interesuje się prawie wyłącznie językiem potocznym, naturalnym oraz 
związanymi z nim intuicjami. „Zdrowym rozsądkiem”, w  sposób nie zawsze do
statecznie jasny, zajmują się też Granice nauki L. Chwistka.

135



ZAKOŃCZENIE

Przypomnijmy krótko bieg rozważań. Już przy formułowaniu pytań, 
które jako pierwsze nasuwa podjęta przez nas problematyka, stwier
dziliśmy potrzebę określenia pojęć „nauka” i „naukowy”, potrzebę w y
raźnego sformułowania przyjmowanej koncepcji poznania i nauki oraz 
potrzebę uświadomienia sobie warunków uprawiania poznania nauko
wego. Uzyskane ustalenia w  tej sprawie nadały sens i częściowo wyzna
czyły drogę dalszego postępowania. Pozwoliły na wybór odpowiedniej 
koncepcji teorii poznania i sformułowania punktu wyjścia tej nauki. 
Staraliśmy się utrzymać w  zasadzie maksymalistyczne pojmowanie 
teorii poznania jako nauki pierwszej, metodologicznie i epistemologicz- 
nie samowystarczalnej, niezależnej. Nie tylko odpieraliśmy argumentacje 
przeciw możliwości (realizowalności) tak pojętej teorii poznania, ale 
dawaliśmy też konkretne przykłady stosowania środków poznawczych 
uznanych za właściwe dla teorii poznania. Zwróciliśmy uwagę na osobli
wości tej nauki.

Przeprowadzone rozważania formalnie należą do' metateorii poznania. 
W świetle poczynionych w  tej pracy stwierdzeń nie dziwi nas okolicz
ność, iż rozważania te pod względem metodologicznym nie różnią się 
od rozważań teoriopoznawczych. Posługują się tym, co nazywaliśmy ana
lizą fenomenologiczną i analizą logiczną. W ostatecznych swych roz
strzygnięciach merytorycznych opierają się na danych intuicji przeży
wania i na danych nam pierwotnych zróżnicowaniach. Na pytanie 
„ s k ą d  wiem y to a to?” odpowiadamy: dzięki temu, że przeżywamy 
odpowiednie akty poznawcze. Na pytanie „ d l a c z e g o  uznajemy takie 
a takie sądy?” odpowiadamy: dlatego, że kierujemy się danymi nam 
pierwotnymi zróżnicowaniami. Dzięki temu, że przeżycie samo zazna
jamia nas ze swym  zachodzeniem i ze swą zawartością, unikamy „błęd
nego koła”. Dzięki temu, że dane nam są pierwotne zróżnicowania, po
siadamy wiedzę konieczną co do swego przedmiotu wychodzącą poza 
same przeżycia. Zachodzenie pierwotnych zróżnicowań prowadzi do 
ujawnienia alternatywnych lub dysjunktywnych rozstrzygnięć.

W ten sposób stajem y się zwolennikami klasycznego pojmowania 
filozofii reprezentowanego przez nurt perypatetycki oraz nurt fenome
nologiczny (według których filozofia dociera do koniecznych, w  danym 
porządku ostatecznych racji i uwarunkowań swego przedmiotu).
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Poszczególne, poruszane kolejno przez nas zagadnienia pozostają ze 
sobą w  ścisłym  powiązaniu i w  związku z tym warto może zauważyć, 
iż zasadnicze tezy tej pracy uzasadnia całość przeprowadzonych rozwa
żań. Nie udało się uniknąć pewnych luk i braków oraz szkicowości nie
których fragmentów. Zwrócimy tu uwagę na potrzebę dokładnego omó
wienia sprawy zasady immanencji oraz sprawy nazywanej tradycyjnie 
zagadnieniem uniwersaliów: chodzi — mówiąc skrótowo — o stosunek 
jednostkowego do ogólnego w aspekcie poznawczym, o sposób poznania
i sposób istnienia (tak czy inaczej pojętego) ogółu. Staraliśmy się jednak 
tak formułować nasze argumentacje i tezy, aby w  zasadzie nie twier
dzić więcej niż nam pozwalają przeprowadzone rozważania.

Wydaje się, że ewentualna kontynuacja naszych badań w kierunku 
dokładniejszej charakterystyki metodologicznej i formułowania meta- 
systemu teorii poznania zakłada zbudowanie pełnego systemu samej 
teorii poznania. Dlatego — korzystając z dotychczas uzyskanych w y
ników — należałoby przystąpić nie tylko do rozwinięcia i precyzyjnego 
formułowania problematyki teoriopoznawczej, ale również i do prób 
rozwiązania węzłowych, zasadniczych kwestii.

Nie sądzimy, aby ta praca wolna była od — zwłaszcza uwarunko
wanych subiektywnie (a więc raczej przypadkowo) — braków i usterek. 
Stąd traktujemy ją tylko jako głos w dyskusji i próbę przyczynku do 
badań metafilozoficznych.
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ON THE METHOD OF THE THEORY OF KNOWLEDGE 

(Introduotory considerations)

The controversy on the method of the theory of knowledge is intimately con- 
nected with that of the right idea of the theory of knowledge. At the sourees of 
the problems of the theory of knowledge lies the fact of the doubtfulness, do- 
gmatism and faultiness of knowledge, whether scientific or nonscientific, the fact 
of error. The essential aim of the theory of knowledge is, therefore, to find a finał 
appraisement, or ground thereof, of the cognitive value (truthfulness) of human 
knowledge. The state of the problems involved leads to the following meta- 
epistemological ąuestions:

1. How should the theory of knowledge be conceived (i. e. its object and aim)?
2. Is such a theory of knowledge possible (i. e. can there exist adeąuate meams 

to realise it, or do they actually exist)?
In compliance with the postulate of maximum criticism and attainment of 

ultimate results in the order of human knowledge (sińce we follow the classical 
ideał of philosophical knowledge) w e must seek to answer two further ąuestions:

3. Whether and how can ąuestions 1. and 2. be answered?
4. What conditions are reąuired of the method of obtaining these answers?

The last ąuestion may be briefly answered that the method has to be correct,
well founded, in short, scientific. Some starting empirical data, some basie distinc- 
tions (e. g. between knowledge and non-knowledge, truth and error or falsity, etc.) 
and the demand not to mix things of different naturę, lead to setting the necessary 
conditions reąuired by organised, conseąuent, intersubjective human knowledge, 
and to formulate a rational idea of science. It seems that the latter idea ultimately 
delimits the field of all philosophical discussion. It defines, among others, the 
conditions of the scientific validity of statements and ąuestions. It provides a basis 
for an appraisal of the various conceptions of epistemology.

The critical review of the various ideas of the theory of knowledge as proposed 
by the three basie trends in modern philosophy (phenomenology, analytic philo- 
sophy and positivism, neo-scholasticism) inclines the author to put forward his 
own formulation. He conceives the theory of knowledge as a philosophical science 
which situddes human knowledge qua informanit (in the aspect of truthfulness) and 
seeks a criterion or criteria of truth (ultimate basis or bases for recognizing the 
truth or the falsity of knowledge) so as to determine the truthfulness of the cogniti- 
ve results actually reached. The following ąuestions can serve as the starting point in 
epistemology: 1. How and why do w e make errors? 2. How can we avoid errors 
in knowledge? The assumptions implied in these ąuestions proceed from the 
original (basie) distinctions, and ultimately motivate the study of the problems
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connected with the theory of knowledge. Trying to establish the accuracy of 
cognition, we need not go back indefinitely sińce intuition of experience acąuaints 
us with the fact of experience and its content. The intuition of experience (in 
Ingarden — „Durchleben”) is the cansciousness of act or state, the originai and 
spontaneous form of self-knowledge. We know that things are such and such 
through experience, we accept this or that because we are guided by the originai 
distinctions given immediately in cognitive experience.

The book  ̂ grgues, among others, with .agnosticism and scepticism, and the 
thesis of the dependency of the theory of knowledge on metaphysics; it appeals 
to phenomenological and logical analyses. The considerations presented are intro- 
ductory in character; they are a voice in the discussion, a tentative contribution.
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