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wprowadzenie

Przemyślenia przedstawiane w tej monografii są poświęcone podmio-
towi poznania, który w  całej epistemologii nowożytnej odgrywał 
fun damentalną rolę, w filozofii współczesnej zaś, wraz z jej zwrotem 
ku paradygmatowi lingwistycznemu, został zdyskredytowany, cho-
ciaż przy wnikliwych analizach treści oferowanych przez tę filozofię 
ujaw nia swoją obecność, ukazując, że nie można pozbyć się go cał-
kowicie, gdyż zawsze odciska swoje piętno. Szczególnej dyskredyta-
cji podlega podmiot poznania w filozofii nauki, którą ciągle przenika 
duch neopozytywizmu z  jego ograniczeniem dziedziny eksploracji 
do gotowej wie dzy i jej językowo wyrażonych rezultatów. Chodzi mi 
głównie, cho ciaż nie jedynie, o rozpatrzenie roli podmiotu pozna-
nia w  nauce. Do rozważenia tego problemu trzeba jednak przyjąć 
epistemologiczną per spektywę, a poznanie naukowe uznać za rodzaj 
poznania niespecyficz ny pod względem teoriopoznawczym. Trzeba 
mianowicie założyć, że nie wyróżnia się ono spośród innych typów 
poznania cechami istotny mi teoriopoznawczo, ale podlega jedynie 
ostrzejszym rygorom meto dycznym. Tak więc przyjmuję, że docie-
kania nad poznaniem nauko wym zlewają się z ogólną epistemolo-
gią, a trend do izolowania tych dwóch dziedzin problemowych tylko 
spłyca ujęcia, szczególnie obraz poznania naukowego.

Do badań nad podmiotem poznania w nauce przyjmuję szczegól-
ną metodę analizy, o której można by sądzić na pierwszy rzut oka, iż 
ignoruje to, co dzieje się w rzeczywistej nauce. Przyjmuję bowiem, 
po pierwsze, iż wobec tego, że poznanie naukowe nie rządzi się 
ogólny mi przepisami metodycznymi różnymi od kanonów obowią-
zujących w poznaniu innych typów, to i podmiot poznania nauko-
wego nie jest szczególny, różny od podmiotów poznania innych ty-
pów1. Ten pierwszy jest lepiej wykształcony niż drugi, dokładniej 

1 Chodzi tu o takie rodzaje poznania, które są akceptowane i uznawane za wia-
rygodne w danych kulturach, w tych okresach historycznych i w tych kręgach 
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10 WPROWADZENIE

też przestrzega norm metodycznych i  stosuje środki metodyczne, 
w  tym szczególne środki doświadczalne i  symbolizowania (przede 
wszystkim matematyczne) świata, niepowoływane w wiedzy potocz-
nej. Jednak oba typy podmio tów poznania mają takie same atrybu-
ty. Uczony nie ma specjalnych władz poznawczych, które różniły-
by go od podmiotu poznania zdro worozsądkowego. Nie są mu dane 
z natury rzeczy jakaś iluminacja czy jakiś szczególny wgląd w istotę 
rzeczy pozwalające poznawać lepiej i inaczej, niż dzieje się to w wie-
dzy potocznej. Przyjmuję, iż każdy podmiot poznania jest zasadni-
czo taki sam – podmiot poznania nau kowego i podmiot poznania 
potocznego2, pominąwszy szczegóły ope racji poznawczych wyko-
nywanych przez te podmioty i pominąwszy stopień wyrafinowania 
stosowanych metod poznawczych. Po drugie, opieram się na prze-
świadczeniu, niezgodnym z trendami powszechny mi obecnie w fi-
lozofii nauki, iż w badaniu natury podmiotu poznania należy zdecy-
dowanie wykroczyć poza naukę. Należy też wykroczyć poza relacje 
uczonych, gdyż te przedstawiają obraz zafałszowany, ży czeniowy. 
Uczony, podobnie jak każdy w  ogóle człowiek, nie jest całkowicie 
świadomy, jakie swe cechy angażuje w poznanie, jaki charak ter mają 
jego akty poznawcze, jakim zatem staje się podmiotem poznania 
w  szczególnych sytuacjach egzystencjalnych. W ocenach wła snych 
zachowań może popełniać nawet kardynalne błędy.

Aby przeanalizować podmiot poznania w  nauce, trzeba dale-
ko odejść od praktyki nauki, którą się zwykle powołuje w rozważa-
niach nad podmiotem. Nie dają bowiem wiele w rozważaniu natury 
podmio tu poznania dociekania, jakie szczególne operacje poznaw-
cze przepro wadza obserwator, jakie techniki rozumowania angażu-
je. Trzeba się gnąć o wiele głębiej, ku temu mianowicie, jak podmiot 

spo łecznych, w których nauka jest uznawana za najbardziej wiarygodny ro-
dzaj poznania, a więc w kulturach nazywanych – jak sądzę tylko umownie – 
racjonalistycznymi.

2 Ściślej rzecz biorąc, gdy weźmie się pod uwagę trzon cywilizacji zachodniej, 
a  pominie jej obrzeża – grupy mistyczne, jednostki przekonane o  wiarygod-
ności wie dzy astrologicznej, wróżb, przepowiedni, i gdy uzna się ponadto, że 
poznanie religij ne stanowi całkiem oddzielny problem, zarezerwowany dla 
teologów.
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11WPROWADZENIE

poznania w nauce jest konstytuowany, w jakim stopniu ludzka natu-
ra determi nuje jego specyficzność. Wykazuję, że podstawą konstytu-
cji podmio tu poznania jest człowiek i jego domniemywana natura. 
Jednak człowiek przyjmowany nie wprost, gdyż taki jest w ogóle nie-
uchwytny – ani w filozofii, ani w nauce – ale człowiek pojmowany 
przez jego filozoficzne koncepcje, których źródła tkwią współcześnie 
przeważnie w nauce. Podstawą rozważań nad podmiotem poznania 
powinny być wobec tego refleksje nad człowiekiem, nad jego wła-
snościami i natu rą. Zatem w rozważaniach nad podmiotem pozna-
nia naukowego nale ży daleko wykroczyć poza tradycyjną filozofię 
nauki (na jej tylko grun cie nie da się niczego ważnego o podmiocie 
stwierdzić) ku koncepcjom człowieka, naukowym i  filozoficznym. 
Problem podmiotu poznania w nauce jest typowym zagadnieniem 
epistemologicznym, wymaga jącym przyjęcia teoriopoznawczej per-
spektywy i  nawet zignorowania pewnych specyficzności poznania 
naukowego względem poznania in nych typów. W  końcu ten pro-
blem wymaga też wykroczenia poza stan dardy epistemologiczne, do 
dziedziny antropologii. Tak więc podejmu ję problem dotyczący na-
uki, lecz w całkowicie odmiennej perspektywie badawczej niż przyj-
mowana w standardowych analizach prowadzonych w filozofii na-
uki, mianowicie w  perspektywie epistemologicznej, ufundowanej 
antropologicznie.

W obecnym okresie fermentu metafilozoficznego, w którym roz-
powszechniane są i dyskutowane tezy o końcu epistemologii, chodzi 
o częściowe przynajmniej uargumentowanie tezy ogólnej, stanowią-
cej konieczny fundament konstrukcji nowych koncepcji epistemo-
logicznych. Chodzi mianowicie o pokazanie, że nie jest prawdą, co 
głoszą między innymi neopragmatyści, silnie obecnie wpływający 
na myśle nie w filozofii, iż upadek epistemologii linii kartezjańskiej 
jest z ko nieczności końcem epistemologii w ogóle. Nie jest prawdą, 
iż epistemologia immanentystyczna – z jej przyjmowaniem subiek-
tywnej świadomości jako punktu wyjścia analiz poznania – jest je-
dyną, w której podmiot poznania stanowi kategorię fundamentalną. 
Nie jest też prawdą, iż destrukcja kartezjańskiego modelu podmio-
tu poznania jest destrukcją kategorii podmiotu poznania w ogóle. 
Nie jest przy tym także tezą zasadną (taka jest obecnie często gło-
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12 WPROWADZENIE

szona w rozlewającym się coraz szerzej nurcie naturalizowania), iż 
przyjmowanie inspiracji pozafilozoficznej lub częściowo tylko filo-
zoficznej (tu: w konstrukcji pojęcia podmiotu poznania) prowadzi 
do zaniku filozofii jako dziedziny częściowo chociażby autonomicz-
nej, do jej wtopienia w nauki szczegółowe, całkowitego jej zastąpie-
nia przez te nauki.

Uwaga w całej monografii jest skoncentrowana na dwóch proble-
mach, fundamentalnych dla problematyki podmiotu poznania. 
Pierw szy zawiera się w pytaniu, czy kategoria podmiotu jest użytecz-
na i ko nieczna w dociekaniach nad poznaniem, w szczególności nad 
poznaniem naukowym. Rozważanie tak ogólnego problemu, jakim 
jest natura podmiotu poznania, wymaga ogólnoepistemologicznych 
pojęć i ujęcia, a wnioski dla poznania naukowego i jego podmiotu 
są niemal automatyczne; podmiot poznania w  nauce jest przecież 
po prostu szczególnym, a jednocześnie najbardziej wyraźnym przy-
padkiem podmio tu poznania w ogóle. Dowodzę, że porzucenie ka-
tegorii podmiotu po znania nie jest konieczne, nawet jeśli konieczne 
jest odejście – wraz z zanegowaniem tradycji immanentyzmu – od 
jego pojmowania jako substratu stanów świadomości. Wyrugowa-
nie kategorii podmiotu po znania z badań nad poznaniem, w szcze-
gólności nad poznaniem naukowym, jest szkodliwe, ponieważ spły-
ca obraz poznania. Analizy wie dzy, zastępujące po lingwistycznym 
przewrocie w filozofii badanie procesów poznawczych przeprowa-
dzanych przez podmiot poznania, nie są w stanie ujawnić wszyst-
kich aspektów poznania ani nie są w  sta nie zgłębić jego natury. 
Charakter i  sama natura podmiotu poznania de terminują charak-
ter poznania. Kategoria podmiotu poznania jest nieeliminowalna 
w rozważaniach nad naturą poznania, w tym także po znania nauko-
wego. Badanie podmiotu poznania jest najważniejszym elementem 
analiz natury poznania.

Reaktywowanie w koncepcjach poznania, w szczególności poz-
na nia naukowego, kategorii podmiotu poznania jako kategorii 
podstawo wej nie wymaga przywrócenia obrazu linii kartezjańskiej, 
z jego immanentyzmem i trudnościami, do których immanentyzm 
prowadzi. Przywrócenie kategorii podmiotu poznania po destruk-
cji obrazu kartezjańskiego oraz po lingwistycznym przewrocie w fi-
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13WPROWADZENIE

lozofii nie ozna cza konieczności powrotu do nowożytnego pojęcia 
podmiotu pozna nia będącego świadomym, rozumowym, subiek-
tywnym ja, które wypełnia całą tradycję epistemologii od karte-
zjańskiego cogito. Moż liwości zmian i ich inspiracji jest wiele. Naj-
ważniejsze z  nich wypły wają z  przewodnich nurtów współczesnej 
myśli, wychodzących jednak istotnie poza swoje naukowe podsta-
wy ku koncepcjom o charak terze filozoficznym. Aby z tych koncep-
cji, odnoszących się do natury człowieka, uzyskać obrazy podmio-
tu poznania, trzeba dokonać trans formacji przeświadczeń o naturze 
człowieka w podmiot poznania, w obiekt całkiem różny od człowie-
ka en bloc, a  także różny, na przy kład, od człowieka psychicznego 
lub od człowieka biologicznego. Jed nak dwudziestowieczne kon-
cepcje człowieka, tworzone pierwotnie po za filozofią, głównie w na-
uce, i dopiero wtórnie przez filozofię asymilowane, nie rekonstruują, 
przynajmniej nie jawnie, obrazów podmiotów poznania. Podejmu-
ję taką rekonstrukcję, odtwarzając, ja kie podmioty poznania są im-
plikowane przez główne, reprezentatyw ne nurty współczesnej my-
śli relewantne dla epistemologii, a mianowi cie przez behawioryzm, 
psychoanalizę i przez jej najnowszą odmianę dysydencką, a miano-
wicie przez neopsychoanalizę kulturową, przez darwinizm, który 
różnie interpretowany (niekiedy w sposób już bar dzo luźny związa-
ny z oryginalną koncepcją Darwina o pochodzeniu i zmianach ga-
tunków) owocuje rozmaitymi epistemologicznymi koncepcjami po-
znania, i przez nauki o poznawaniu, w tym ich nurt rady kalny, to jest 
nurt sztucznej inteligencji.

Analizy poszczególnych konstrukcji podmiotów poznania 
prowa dzą do dwóch odrębnych wniosków. Po pierwsze, analizy te, 
zestawio ne ze sobą, wykazują, iż wszystkie konstrukcje podmio-
tu poznania ma ją wspólną podstawę. Są mianowicie ufundowane 
w koncepcjach antropologicznych. Po drugie, analizy wykazują, że 
poszczególne kon strukcje podmiotu poznania determinują różne 
modele poznania; mo del podmiotu jest podstawowym wyznaczni-
kiem obrazu poznania.

Drugi problem, który analizuję, sprowadza się do pytania: któ-
ry model należałoby przyjąć jako najbardziej adekwatny? Utrzymu-
ję, że podstawy poszczególnych, niekartezjańskich modeli nie są 
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14 WPROWADZENIE

konkuren cyjne w nieprzezwyciężalnym stopniu i można je ze sobą 
częściowo uzgodnić. Wydaje się, że żaden z nich nie jest poprawnym 
obrazem tego, kto poznaje, z powodu ich aspektowości i redukcyj-
nego charak teru. W  miejsce zrekonstruowanych modeli przedsta-
wiam obraz podmiotu poznania, nieznany w literaturze przedmiotu. 
Nazywam go podmiotem wielowymiarowym. Nazwa jest zapoży-
czona, przy jej trawestacji, z  koncepcji Herberta Marcusego czło-
wieka jednowymiarowego, chociaż sens terminu nie jest prostym 
odwróceniem pojęcia wy pracowanego przez Marcusego; co tylko na 
pierwszy rzut oka wydaje się paradoksalne, oba pojęcia mają wie-
le elementów zbieżnych, ponie waż pewne istotne poglądy przejmu-
ję od Marcusego.

Wywodzę, że wszystkie modele poznania opierają się na koncep-
cjach antropologicznych; jest to naturalny fundament tworzenia 
obra zów podmiotu poznania. Koncepcja wielowymiarowego pod-
miotu po znania głosi, że w człowieku nie ma szczególnej sfery odpo-
wiedzialnej za poznawanie, ale że jest ono zanurzone w całości ludz-
kiej egzysten cji. Badanie poznania wymaga odwołania się do analiz 
wszystkich aspektów bycia człowiekiem, ujęcia wszystkich ludzkich 
planów byto wych. Badania nad poznaniem winny się zwrócić ku 
antropologicznym koncepcjom człowieka; epistemologia jest fun-
dowana przez koncepcje antropologiczne. Nie ma oddzielnej sfery 
poznawczej, którą można wy odrębnić z  ludzkiego bytowania i od-
izolować od pozostałych sfer; ta ka abstrakcja, nagminna w episte-
mologii, jest nieuprawniona. Wobec tego wszystkie aspekty człowie-
czeństwa, które nie redukują się do jed nego aspektu, uczestniczą 
w  poznaniu. Wielowymiarowy model podmiotu poznania wnosi 
radykalne zmiany do obrazu samego pozna nia – z  natury swego 
podmiotu poznanie jest uwikłane we wszystkie aspekty człowie-
czeństwa.
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rozdział 1
Pojęcie podmiotu poznania  
w epistemologii nowożytnej

Immanentyzm i jego krytyka

Kategoria podmiotu poznania określała fundamenty koncepcji 
pozna nia przez całą nowożytność, przechodząc do współczesności. 
Podmiot od czasów Kartezjusza stał się nie tylko koniecznym czło-
nem relacji poznawczej, bez którego nie wyobrażano sobie jakiego-
kolwiek wyja śniania fenomenu poznania, ale był członem podsta-
wowym, a w koń cu po Kancie przekształcił się w człon jedyny, gdyż 
przedmiot pozna nia w rozważaniach problemu transcendencji stał się 
ostatecznie tylko podmiotowym konstruktem. Taką ostateczną kon-
sekwencję determino wała natura kartezjańskiego podmiotu pozna-
nia – zamkniętego w swej sferze wewnętrznej.

Obecnie toczone dyskusje nad naturą poznania i  sposobami 
jego filozoficznego badania negują epistemologię immanentystycz-
ną, wy wodzącą się od Kartezjusza, a w konsekwencji odrzucają całą 
nowożytną tradycję epistemologiczną, dezawuując zakorzenione 
w  niej spo soby kategoryzacji problemów, sposoby konstruowania 
fenomenu poznania.

W  przypadkach skrajnych, nieuzasadnionych wystarczająco, 
lecz modnych (między innymi w  neopragmatyzmie i  w  cognitive 
science), postuluje się w związku z tym koniec wszelkiej epistemo-
logii, wprowadzając w miejsce tej filozoficznej dyscypliny radykalną 
wersję na turalizmu, która całkowicie wtapia filozoficzne rozważania 
nad pozna niem w dziedzinę nauk szczegółowych. Neopragmatyzm, 
szczególnie w wersji Richarda Rorty’ego, nazwanej przez niego epi-
stemologicznym behawioryzmem, głosi, że nie można nic stwierdzić 
o poznaniu poza tym, co głoszą o nim nauki szczegółowe uzupełnia-
jące (lecz nierewi dujące) w  tym zakresie zdrowy rozsądek. Przed-
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miotem epistemologii wtopionej w nauki szczegółowe, zastąpionej 
de facto przez nie, ma być badanie sposobów, na jakie istoty ludzkie 
oddziałują z otoczeniem. Sta nowi to dysonans z postulowaną rów-
nież przez Rorty’ego koncepcją wiedzy, opartą – jak twierdzi sam jej 
autor – na ideach Wittgensteina. Dosyć powszechne w najnowszej 
filozofii zauroczenie filozofią Witt gensteina, wpływ jego idei przed-
stawionych w Dociekaniach filozoficz nych wzmacniają trend do po-
rzucenia klasycznych kategorii pojęcio wych, w  tym kategorii pod-
miotu poznania, i wymuszają skupienie wyłącznej uwagi na języku. 
Według Wittgensteinowskich wątków kon cepcji Rorty’ego wiedza jest 
kwestią praktyki społecznej, polegającą na prowadzeniu gier języ-
kowych. Gry językowe toczą się pomiędzy podmiotami i nie wykra-
czają poza język. Język wyznacza granice filo zoficznego dyskursu 
i  wytycza również rzeczywistość dopuszczoną przez Wittgenste-
inowską koncepcję gier językowych. Tę rzeczywistość stanowi język 
i wszelkie wykroczenia poza niego są niedopuszczalne. Rorty wzboga-
ca pierwotną dziedzinę Wittgensteinowskiego dyskursu w społecz-
ne podmioty poznania. Dyskurs i  jego dziedzina oparte na ide ach 
Wittgensteina są niezgodne z  ich odpowiednikami wspartymi na 
darwinizmie. W koncepcji gier językowych nie jest też dopuszczo-
ne otoczenie (które Rorty powołuje do definiowania zadania episte-
mologii), gdyż należy ono do rzeczywistości metafizycznej (w sen-
sie używanym przez Putnama) i nie ma w nim elementów spójnych 
z Wittgensteinow ską rzeczywistością językową. Gry językowe, owe 
społeczne konwer sacje konstytuujące naukę, nie mają żadnych związ-
ków ze światem pozapodmiotowym. Rorty zwalcza sam fundament 
kategorii reprezentacji fundującej epistemologiczny dyskurs nowo-
żytności, odrzucając pojęcie umysłu wypracowane przez Kartezju-
sza i  jego następców. Odrzucenie umysłu jako lustra rzeczywisto-
ści i  kategorii reprezentacji jest odrzu ceniem podmiotu poznania 
w  jego ujęciu kartezjańskim. Ta dezawuacja kartezjanizmu prowa-
dzi Rorty’ego do radykalnego scjentyzmu. Uznaje on, że nie moż-
na skonstruować jakiegokolwiek filozoficznego pojęcia podmiotu; 
jest to wyłączne zadanie nauk szczegółowych. Ror ty skłania się ku 
naukowemu, filozoficznie nieprzetworzonemu darwinizmowi jako 
dziedzinie konstytucji podmiotu poznania. Utrzymuje, że podmio-
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tami poznania są istoty ludzkie bez umysłu. Może to prowadzić do 
niespójności o tyle, iż darwinizm nie odrzuca jawnie pojęcia umy-
słu, tylko interpretuje go w  terminach biologicznych. Drugi, rów-
nolegle prowadzony wątek koncepcji Rorty’ego, opierający się na 
koncep cji gier językowych Wittgensteina, inaczej określa podmiot, 
a miano wicie jako kogoś, kto prowadzi gry społeczne w społecznym 
uwikła niu, w ramach schematów narzucanych przez poznające spo-
łeczności. Rorty’ego ujęcie wiedzy, wywodzone od Wittgensteina, 
kłóci się z dar winowskim wyobrażeniem podmiotu poznania, we-
dług którego podmiot ów jest nieprzerwanie wystawiony na oddzia-
ływanie świata wobec nie go zewnętrznego, walcząc o przetrwanie. 
Wiedza w przeświadczeniach darwinizmu jest narzędziem w tej wal-
ce i wobec tego nie może być kon wersacją prowadzoną przez pod-
mioty operujące wyłącznie w uniwersum językowym i zamknięte na 
wpływy świata pozapodmiotowego.

Najnowsza filozofia z jej zwrotem ku paradygmatowi lingwistycz-
nemu, nakazującemu rozpatrywać wszystkie problemy filozoficzne 
ja ko problemy dotyczące języka, odrzuca kategorię podmiotu po-
znania, uznając ją za nieistotną w badaniach poznania. Badanie po-
znania zo staje ograniczone do analiz języka poznania, a więc do roz-
ważania cha rakteru i  natury uzyskanych rezultatów poznawczych 
przez określe nie ich w konwencji filozofii językowej i ograniczenie 
badań poznania do analiz gotowej wiedzy.

Ów zwrot ku filozofii lingwistycznej zaważył szczególnie sil-
nie nad badaniami w  filozofii nauki, która od początków swego 
wyodręb nienia się z epistemologii i metodologii ogólnej przyjęła pa-
radygmat lingwistyczny. Neopozytywizm ograniczał uniwersum ba-
dań poznania do badania języka gotowej wiedzy, w  szczególności 
wiedzy naukowej, w pierwszym etapie ograniczając analizowany ję-
zyk do jego warstwy syntaktycznej.

We współczesnej filozofii nauki, w  jej neopozytywistycznych 
prze świadczeniach programowych ciągle jeszcze obecnych, cho-
ciaż prze ważnie już niejawnie, utrzymuje się, że zwrócenie się ku 
kategorii podmiotu oznacza w  istocie reakcyjny powrót do episte-
mologii immanentystycznej uznającej cogito za punkt wyjścia i fun-
dament pozna nia, powrót do teorii poznania ze spekulatywną, bo 
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najczęściej introspekcyjną metodą psychologiczną, z jej barierą po-
między podmiotem a przedmiotem, z jej totalnym subiektywizmem, 
który wydaje się od czasów Kanta nieuchronnym punktem dojścia 
filozofii transcendental nej. Lingwistyczny zwrot dokonany przez  
filozofię analityczną (która wyłoniła neopozytywizm jako jedną ze 
swych szkół) nie zmierzał do wykluczenia kategorii podmiotowości, 
podobnie jak nie odrzucał in nych fundamentalnych kategorii filo-
zoficznych. Wskazywał inną me todę analizy problemów filozoficz-
nych, mianowicie docieranie do ich sensów albo do wykazywania 
ich pozornego charakteru przez me dium języka.

Peter Strawson, podzielając poglądy m.in. Bertranda Russel-
la, Al freda J. Ayera, George’a  E. Moore’a, utrzymuje: „Wydobywa-
jąc róż nice i  podobieństwa między pojęciami, można uwidocznić 
związki, które zachodzą między poszczególnymi dziedzinami życia 
intelektu alnego i ludzkiego. Tak więc te dwa zadania stanowią jed-
no” (Straw son 1994, s. 21). Natomiast w neopozytywizmie zwrot lin-
gwistyczny pełni funkcję nie tylko metody; zaczął ustanawiać dzie-
dzinę proble mową. Badanie języka stało się nie tylko wstępnym 
warunkiem dys kursu filozoficznego. Analizy języka, jego struktur 
logicznych, two rzenie logicznych substytutów języka nauki wyczer-
pywały w ogóle filozoficzny namysł. Chociaż wpojone przez neopo-
zytywizm ujmowa nie nauki jako jej języka uległo całkowitej niemal 
destrukcji, okazało się zadaniem nierealizowalnym, to podejrzliwość 
w stosunku do kate gorii podmiotowości przetrwała i wpływa także 
na najnowsze filozo ficzne wizje nauki, chociaż z pewnymi ostrożny-
mi, wyłaniającymi się dopiero wyjątkami.

Jedną z najważniejszych i podstawowych trudności epistemolo gii 
immanentystycznej generuje konstruowane w niej pojęcie podmio-
tu poznania. Współczesne inspiracje płynące dla filozofii między 
innymi z  nauk szczegółowych (ich wyniki poddawane są reinter-
pretacjom do tez filozoficznych) co najmniej sugerują destrukcję 
kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznania, wskazując jego przesta-
rzałość i nieadekwatność. Czynią to konstruktywnie, gdyż zawierają 
implici te konkurencyjne modele podmiotu. Czy można je uznać za 
punkt wyj ścia tworzenia nowych modeli poznania, które przez przy-
jęcie ina czej preparowanych pojęć podmiotu mają szansę uniknąć 
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trudności teorii poznania linii kartezjańskiej, z jej immanentyzmem, 
z wyłącznie introspekcyjną metodą, z dychotomicznym podziałem 
sfer rodzą cym od razu problem kartezjańskiego mostu, z czystą ro-
zumowością, niewytrzymującą krytyki z wielu stron, z pojęciem izo-
lowanej świadomości fundamentalnym w  definiowaniu podmiotu 
poznania, rów nież narażonym na krytykę, z problemem biologicz-
ności podmiotu po znania (który przynajmniej w analizach doświad-
czenia zmysłowego stanowi trudność nader istotną) i  innymi jesz-
cze, równie dobrze zna nymi?

Teorie poznania od Kartezjusza, przez Locke’a, Hume’a, Kan-
ta, do Husserla formują linię, w  której wszystkie zagadnienia epi-
stemologiczne rozstrzyga się przez analizy podmiotu poznającego, 
tj. tworzące go, odkrywającego lub, neutralniej, uzyskującego wie-
dzę. Kartezjańskie cogito staje się fundamentalnym punktem wyjścia 
w epistemologii. Immanentna perspektywa określa koncepcje wie-
dzy i  poznania tworzone przed powstaniem neopozytywizmu, od 
czasów Kartezjusza. Natura wiedzy, jej przedmiot, jej wartości po-
znawcze, kwestia jej prawomoc ności, źródła poznania, granice po-
znania, wszystkie te podstawowe problemy teorii poznania są ujaw-
niane przez badanie podmiotu i  jego władz poznawczych, przez 
dociekania, jak podmiot poznaje, jakie operacje doprowadzają go 
do uzyskania wiedzy. Procesy poznawania są uznawane za procesy 
całkowicie podmiotowe, rozgrywające się w świadomości podmio-
tu, będące operacjami wewnętrznych stanów umysłu. Stany świado-
mości stają się jedyną niepodważalną sferą bytu. Wszystkie inne sfe-
ry bytowania, w tym przede wszystkim świat rze czywisty leżący poza 
podmiotem, świat transcendentny przekształcony w sferę zewnętrz-
ną, przeciwstawioną podmiotowej, funkcjonują jako problematycz-
ne w  epistemologiach wywodzących się od kartezjańskiego cogito. 
Istnienie świata transcendentnego, zewnętrznego wobec świadomo-
ści podmiotu zostaje podane w wątpliwość, wzięte w husserlowski 
nawias, zawieszone, zaklasyfikowane jako niepoznawalny kantowski 
świat rzeczy samych w sobie, zredukowane do dziedziny fenomenów 
w sensualizmie itp. W poznawczej triadzie podmiot–przedmiot–re-
zultat poznania nadrzędną rolę odgrywa podmiot z  jego rozma-
icie ujawnianymi władzami i czynnościami poznawczymi. Z analiz 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



20 ROZDZIAŁ 1

tego, jak podmiot poznaje, jaki charakter mają podmiotowe opera-
cje poznaw cze, wywodzi się wszelkie ustalenia poszczególnych teorii 
poznania. Ba dania transcendentalne ujawniają charakter przedmio-
tu poznania i  rezultatów poznawczych. Przedmiot zostaje prze-
niesiony do dziedziny obiektów zależnych od podmiotu, obiektów 
przez podmiot warunkowanych, a w końcu przez podmiot jedynie 
kreowanych bez żadnych uwarunkowań zewnętrznych. Przekonania 
epistemologiczne kształtują ce myśl teoriopoznawczą od Kartezjusza 
wyróżniają problem transcen dencji (tj. kwestię poznawczej dostęp-
ności oraz istnienia świata trans cendentnego, zewnętrznego wobec 
świadomości) jako zagadnienie fundamentalne. Kwestią nadrzędnej 
wagi staje się przejście od treści świadomości („wewnątrz” podmio-
tu) do rzeczywistości istniejącej po za podmiotem, do przedmiotów 
transcendentnych.

Naturalną metodą dociekań w epistemologii immanentystycznej 
jest psychologizm w wersji introspekcyjnej. Analizy epistemologicz-
ne są zawężone do badań świadomości i  jej treści. Dotyczą zatem 
wyłącznie sfery podmiotowej, świadomość bowiem uznaje się za 
czyn nik konstytutywny, jedyny zresztą, podmiotu poznania. Kolej-
ne immanentystyczne teorie poznania coraz ciaśniej zamykają pod-
miot w  sfe rze wewnętrznych stanów świadomości. Wykroczenie 
poza nie jest nieuprawnione dla Hume’a, jest niemożliwe dla Kan-
ta, jest nierealizowalne dla Husserla. Świat zewnętrzny wymyka się, 
sam sposób mówie nia o nim, artykułowania go prowadzi do trud-
ności, których epistemo logie transcendentalistyczne nie są w stanie 
przełamać. I nie pragną zresztą: świat transcendentny okazuje się dla 
nich jedynie pomyłką błędnego światopoglądu prefilozoficznego. 
Sfera podmiotowości, epistemologicznie fundamentalna, okazuje się 
w końcu jedyną sferą filo zoficznych dociekań, a mówienie o świecie 
poza podmiotem, o świe cie nieuwarunkowanym przez podmiot jest 
nieuprawnioną chimerą, mylnym nawykiem myślenia potocznego. 
W swych eksploracjach epi stemologia pozbawia go sensu.

Po Krytyce czystego rozumu Kanta zanika już właściwie nadzieja 
epistemicznego odbudowania ze stanów świadomości, a więc wewnę-
trznych stanów podmiotu, świata rzeczywistego, pojmowanego jako 
coś wobec podmiotu zewnętrznego, świata transcendentnego. Sfera 
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świa domości staje się sferą jedyną; świat zewnętrzny wobec podmio-
tu prze kształca się w konstrukt tego podmiotu. Linia immanenty-
zmu zamy ka drogę do świata zdrowego rozsądku, potocznych mnie-
mań, do świata, który jest kulturową osnową poczucia stabilności, 
trwałości, prawdziwości w jej prefilozoficznym rozumieniu. Okazu-
je się iluzją, błędem, efektem fałszywej potocznej świadomości, od 
której oswobadzają światopoglądy filozofowie, dekonstruując mity 
i epistemologiczne, i metafizyczne.

Badania procesów poznawania stanowią fundament metodycz-
ny koncepcji epistemologicznych w  duchu kartezjańskim, opar-
tych na immanentystycznym punkcie wyjścia. W koncepcjach tych 
procesy po znawania rozumiane są przy tym specyficznie, a  mia-
nowicie jako pro cesy psychiczne w  klasycznym rozumieniu ter-
minu „psychiczny”, czyli jako procesy zachodzące w  świadomo-
ści. Przedmiotem ciągu episte mologii nowożytnych jest zatem to, 
co (z grubsza, z dużymi uproszcze niami, ignorując nieadekwatność 
przekładu pojęć uwikłanych w syste my tez) neopozytywiści określili 
mianem kontekstu odkrycia. Kontekst stanowienia wiedzy tworzył 
główny teren eksploracji w  epistemolo giach immanentystycznych, 
przy czym w owym stanowieniu nie rozgraniczano sztywno elemen-
tów zwanych odkrywaniem od elementów oceny prawomocności 
wiedzy.

Analiza czynności poznawczych podmiotu w jego aktach rozgry-
wających się w świadomości dostarczała podstaw do konstrukcji ca-
łej teorii poznania, w tym do oceny prawomocności wiedzy, teorii 
warto ści poznawczych, modelu charakteru przedmiotów poznania. 
Podzie lano zatem, można wnosić, przekonanie, że sposoby uzyski-
wania wie dzy determinują jej naturę, że jedynym sposobem ujaw-
niania tej natury jest wobec tego analiza procesów docierania do 
wiedzy, jej osią gania, a więc Reichenbachowski kontekst odkrycia. 
Można to też ująć inaczej: tradycyjne epistemologie przed neopo-
zytywistyczną i przed, ogólniej rzecz biorąc, całym lingwistycznym 
zwrotem filozofii bada ły procesy poznawania, a więc procesy uzy-
skiwania wiedzy prawomoc nej, wiedzy spełniającej jej warunki po-
dawane w  definicji tradycyjnej. Oba aspekty poznania, odróżnio-
ne i przeciwstawione sobie przez neopozytywistów, były traktowane 
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jako współpokrywające się, nawzajem siebie warunkujące, jako nale-
żące do jednej kategorii generalnej, do kategorii poznawania właśnie.

Filozofia lingwistyczna, w  tym neopozytywizm, odrzuciła im-
manentyzm poprzednich epistemologii. Usunęła z dziedziny filozo-
ficzne go namysłu tradycyjną trójczłonową relację poznawczą: 
podmiot z czynnościami poznawczymi–rezultaty poznawcze–przed-
miot po znania. W  jego polu badawczym pozostał tylko środkowy 
człon (jeśli zważy się tezy programowe nieosłabione późniejszymi 
kompromisa mi) w  stylizacji językowej, czyli obiekty lingwistyczne 
składające się na szczególnie rozumianą (ograniczoną do tworów 
językowych) wie dzę: terminy, zdania obserwacyjne, językowo uj-
mowane teorie. Logicz ni empiryści porzucili analizy procesów po-
znawania z perspektywy podmiotu poznającego jako przebrzmiały 
śpiew epistemologii zasta nych, dyskredytując w  ogóle jakąkolwiek 
wartość takich analiz. Po rzucili badania transcendentalne, z ich me-
todą psychologiczną, dokła dniej introspekcyjną, jako nienaukowe, 
mętne i  spekulatywne. Mniemano, jak się wydaje, że perspektywa 
immanentyzmu doprowa dza z koniecznością do koncepcji wiedzy 
nieobiektywnej, której przed miot może okazać się jedynie konstruk-
tem świadomości. A  ideał obiek tywności neopozytywiści pragnę-
li (za wszelką cenę, chciałoby się dodać) przywrócić. Nie zapropo-
nowali ani alternatywnego pojęcia podmiotu, ani konkurencyjnej 
metody badania procesów poznawania, tj. procesów uzyskiwania 
wiedzy prawomocnej. W ten sposób destruk cji uległa nie tylko im-
manentystyczna perspektywa. Porzucono cały ogólny schemat, nota 
bene przez immanentyzm wykształcony, docie kań zastany w trady-
cji epistemologii nowożytnej.

Neopozytywizm w  miejsce wcześniejszego kanonu ujmowa-
nia pro blemów epistemologicznych przez analizy transcendental-
ne wprowa dził metodę racjonalnej rekonstrukcji. Nie wymagała ona 
w ogóle angażowania kategorii podmiotu. Prawa logiki uznano bo-
wiem nie za generalizacje prawidłowości ludzkiego myślenia, ale – 
za Fregem – za prawa spełniane w rzeczywistości idealnej. Metoda 
racjonalnej rekon strukcji de facto może ujawniać jedynie logiczny 
substytut struktury wie dzy naukowej. Procesy poznawania, uznane 
przez wcześniejsze episte mologie za procesy psychiczne i stanowią-
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ce ich główny temat, zostały wykluczone z  dziedziny filozofii. Nie 
podjęto – wobec odczuwanych trudności ujęcia „świadomościowe-
go” – prób transformacji procesów poznawania w procesy na przy-
kład psychiczne, ale intersubiektywnie sprawdzalne (chociażby czer-
piąc inspirację z behawioryzmu) albo w procesy neurofizjologiczne, 
fizyczne, biologiczne czy inne jeszcze.

Największym ograniczeniem logicznego empiryzmu było odrzu-
cenie kategorii podmiotu, nie tylko jego pojęcia zastanego w  tra-
dycji immanentyzmu. Niechęć do mętności, spekulatywności, do 
nieintersubiektywnej metody introspekcji nie jest wystarczającym 
wytłumacze niem. Źródła wyrugowania kategorii podmiotu należy 
raczej upatry wać w zerwaniu z tradycją transcendentalizmu, który 
koncentrował eks ploracje właśnie na podmiocie. Tezą dogmatycz-
ną odcięto możliwość namysłu nad innymi dającymi się wyobrazić 
pojęciami podmiotu, nad jego funkcją poznawczą inną niż przyjmo-
waną w epistemologii immanentystycznej. To podmiot w ogóle, jak-
kolwiek rozumiany, miał w przekonaniu neopozytywistów stanowić 
źródło kłopotów epistemo logii dotychczasowej. Immanentystyczne 
teorie poznania ze swymi twierdzeniami o podmiotowej konstytucji 
przedmiotu poznania i o je go świadomościowej naturze nie nadawa-
ły się w ogóle do stawiania ani tym bardziej do ugruntowania ideału 
obiektywności poznania na ukowego, ideału, który dla neopozytywi-
stów stanowił o charakterze rzeczywistej nauki. Konsekwencją od-
rzucenia kategorii podmiotu wraz z odrzuceniem tradycji transcen-
dentalizmu było między innymi wyru gowanie kontekstu odkrycia.

Włączenie na powrót kategorii podmiotu do rozważań nad pozna-
niem, w szczególności do analiz poznania naukowego, nie musi i na-
wet nie powinno prowadzić do renesansu stylu myślenia kształtujące-
go nowożytne teorie poznania. Teorie poznania od Kartezjusza, 
przez Locke’a, Hume’a, Kanta, do Husserla tworzą linię, w  której 
wszystkie zagadnienia epistemologiczne rozstrzyga się przez anali-
zy podmio tu poznającego. Natura wiedzy, jej przedmiot, jej wartości 
poznawcze, kwestia jej prawomocności, źródła poznania, wszystkie 
te podstawo we problemy teorii poznania są ujawniane przez bada-
nie podmiotu i jego władz poznawczych, przez dociekania, jak pod-
miot poznaje, jakie operacje prowadzą go do uzyskania wiedzy. Pro-
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cesy poznawania są uznawane za procesy podmiotowe, konkretniej, 
za rozgrywają ce się w świadomości, a w końcu za procesy wewnątrz-
podmiotowe, będące operacjami wewnętrznych, niedeterminowa-
nych z zewnątrz sta nów umysłu. Szczególne stany świadomości, to 
jest stany poznawcze, te epistemologiczne konstrukcje, stają się je-
dyną niepodważalną sferą bytu. Przedmiot zostaje przeniesiony 
najpierw do dziedziny obiektów zależnych od podmiotu, obiektów 
przez podmiot warunkowanych, a w końcu przez podmiot jedynie 
kreowanych bez żadnych zewnętrz nych determinant.

Podmiot poznania według Kartezjusza

Konstrukcja Kartezjusza podmiotu poznania wyrasta z całej tradycji 
filozoficznej Zachodu – od filozofii starożytnej Grecji, przez Augu-
styna, po odrodzeniowe pojęcie virtuoso. Z perspektywy najdalszej 
dokonanie Kartezjusza polega na wyraźnym oddzieleniu sfer, na 
ustano wieniu przepaści pomiędzy wewnętrznym myślącym cogita-
tio a zewnętrznością, do której poznawcze dojście prowadzi jedynie 
przez jaźń myślącą.

Kartezjusz ustanawia res cogitans, indywidualną świadomość, 
podstawą zarówno metodyczną, jak i  problemową nowożyt-
nej filo zofii. Podmiot poznania zostaje utożsamiony z  indywidual-
ną świado mością. Ponadto przez zasadę wątpienia Kartezjusz na-
daje świado mości status podstawy prawomocności poznania. 
U Kartezjusza sensy cogitatio i  świadomości zlewają się: „W łaciń-
skim pojęciu cogitatio, jakiego używa Kartezjusz, tradycyjne roz-
różnienia, na przykład mię dzy duchem i duszą, intelektem i wolą, 
są tak spłaszczone, że cogi tatio i świadomość można merytorycznie 
utożsamiać” (Hastedt 1995, s. 688). Res cogitans, myślącą substan-
cję, Kartezjusz pojmuje szeroko: „Jest to rzecz, która wątpi, pojmu-
je, twierdzi, przeczy, chce, nie chce, a także wyobraża sobie i czuje” 
(Medytacja 2, ustęp 8). Do res cogi tans należą: duch, dusza, intelekt 
i rozum (Medytacja 2, ustęp 6). Do stęp do świadomości jest możli-
wy jedynie w introspekcji; tak więc świadomość pozostaje poza dzie-
dziną badania nowożytnej nauki. Kartezjańskie pojęcie świadomo-
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ści w zamyśle metafizycznym jest bardzo szerokie: odczucia, wolna 
gra uczuć, aspiracji, dążeń, czynności sterowane ślepą wolą, namięt-
ności, działania instynktowne, impulsy – wszystko to mieści Kar-
tezjusz w  swym określeniu świadomości. Kartezjańska kategoria 
świadomości jako fundująca metafizykę zawiera wszystko, co dzieje 
się w sferze wewnętrznej ludzkiej egzystencji. Tak określona świa-
domość obok res extensa wyczerpuje metafizyczny obraz świata; 
oba rodzaje przedmiotów składają się na totalność bytu. W meta-
fizycznym planie pojęcie świadomości wchłania wszelkie atry buty 
stanów wewnętrznych, całość życia duchowego, całą wewnętrz ną 
przestrzeń ludzkiego bytu, a nie tylko jego dążenia i realizacje po-
znawcze.

Kartezjusza, twórcę filozofii świadomości, zaprzątał przede 
wszyst kim fenomen świadomości, której nadał status gwarancji 
prawomoc ności poznania. Przejście od badania rozumu do skupie-
nia uwagi na świadomości, na wewnętrznej przestrzeni umysłowej 
jako reprezenta cji tego, co zewnętrzne, było tym jego dokonaniem, 
które skierowało filozofię na nowe tory. Rozumowy charakter pod-
miotu poznania nie został zanegowany, lecz wzbogacony w  szcze-
gólne skupienie uwagi na świadomości i jej wyeksponowanych przez 
Kartezjusza cechach. Główną taką cechą stała się absolutna nieprze-
nikalność świadomości. Jej niezmienność, jej zdolność do przyswa-
jania sygnałów z zewnątrz, ale zarazem całkowita niezmienność pod 
wpływem tych sygnałów – i w kontekście historycznym, i w kontek-
ście społecznym – sprawiły, że uzyskiwanie wiedzy stało się w całej 
nowożytności sprawą oddzie lonych od siebie indywidualnych pod-
miotów, niepoddających się żadnym zmianom zewnętrznym. Uzy-
skiwanie wiedzy w koncepcji Kartezjańskiej i we wszystkich odwołu-
jących się do wypreparowanego w niej podmiotu poznania stało się 
prywatną sprawą oddzielnych, su biektywnych świadomości. W ten 
sposób procesy uzyskiwania wiedzy zostały zjawiskiem wyłącznie 
psychicznym, o przebiegu niepoddają cym się żadnym ogólnym re-
gułom, żadnym standardom metodycznym. Od Kartezjusza indywi-
dualność wiedzy, jej subiektywny charakter im plikowany przez cha-
rakter świadomości podmiotu zawsze stanowiły problem, ponieważ 
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kłóciły się z obiektywnym charakterem wiedzy i z jej ponadindywi-
dualnym, społecznym charakterem.

Epistemologiczna kategoria świadomości skonstruowana przez 
Kartezjusza jest węższa od równobrzmiącej kategorii metafizycznej. 
Przy transformacji kategorii pierwotnie metafizycznej w epistemo-
logiczną Kartezjusz poddaje się zniewalającym wpływom przekonań 
sta rożytnych, odrodzonych w  renesansie, o  możliwości poznawa-
nia tyl ko rozumowego, o konieczności wyłączenia wpływów emocji 
i instynktów w operacjach poznawczych. Poznanie angażuje wyłącz-
nie rozum, natomiast afekty nie partycypują w poznaniu, a więc nie 
należą do podmiotu poznania. Dla kultury starożytnej Grecji czło-
wiek był istotą rozumną, a siedliskiem rozumności była dusza, któ-
ra stano wiła o istocie człowieka. Taki też – czysto rozumowy – cha-
rakter przyj mował podmiot poznania; poznawała wyłącznie dusza 
rozumna, a cielesność, w tym zmysły, nie uczestniczyła w poznaniu. 
Poznanie zmy słowe nie było poznaniem autentycznym, było zawod-
ne, a więc nie pro wadziło do prawdy, nie ujmowano w nim bytu, tyl-
ko zjawiska.

Subiektywna świadomość epistemiczna, przyjmująca rolę pod-
mio tu poznania, jest tylko częścią świadomości w  metafizycznym 
sensie terminu, jedynie elementem metafizycznej res cogitans. Świa-
domość odgrywająca rolę podmiotu poznania jest szczególnym, 
wyodrębnio nym typem świadomości. Kartezjusz dopasowuje ją do 
metody wszel kiej nauki – metody analitycznej, która bierze za wzór 
metodę mate matyki i  imperatyw ilościowego poznawania zjawisk. 
Konstytuowanie podmiotu jako wyłącznie rozumu i  intelektu jest 
konieczne, jeśli przyj muje się za normatywny wzór ideał wiedzy dys-
kursywnej, racjonal nej. U  Kartezjusza poznawczy prymat rozumu 
przyjmował jeszcze bar dziej konkretną formę, sprzężoną z oferowa-
ną metodą ścisłą, opartą na ideale geometrii analitycznej. Cogitatio 
w poznaniu to głównie zdol ność do pojmowania oczywistych aksjo-
matów oraz zdolność do wy ciągania ich dedukcyjnych konsekwen-
cji. Tak więc pojęcie rozumu, w  XVIII wieku rozdzielone na ratio 
(rozum w sensie dyskursywnego przebiegania znaczeń) i intellectus 
(intuicja jako rodzaj duchowego wglądu), zawładnęło bez reszty wi-
zją podmiotu poznania. Trzeba dla porządku dodać, że u Kartezju-
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sza na pojęciu podmiotu czysto rozu mowego pojawia się rysa. Wolę 
uznaje on za zdolność konieczną do twierdzenia i zaprzeczania są-
dom. Sądzenie nie ma charakteru rozu mowego, ale woluntarny, lecz 
same treści sądów są generowane przez rozum.

Poglądy Kartezjusza (pomijając jego racjonalizm: inaczej niż 
empiryści, zmysłom nie przypisywał funkcji źródła poznania, a ich 
rolę widział w uświadamianiu sobie przez rozum idei wrodzonych) 
tworzą pewien stereotyp, który przez następne wieki, aż do współ-
czesności, określa obraz podmiotu poznania – jako subiektyw-
nej świadomości ty pu rozumowego. Ten obraz podmiotu poznania 
sprzęga się z racjona listycznym modelem wiedzy.

W  epistemologii podmiot poznania jest zawsze starannie pre-
paro wanym konstruktem, który w  husserlowskiej świadomo-
ści transcenden talnej osiąga apogeum sterylności. Za fundament 
konstrukcji epistemologicznej podmiotu poznania służy oderwa-
nie władz poznawania od pozostałych warstw ludzkiej egzystencji. 
Abstrakt, myślowy konstrukt, zwany podmiotem poznania w wer-
sji subiektywnej świadomo ści rozumowej, stanowi podstawę episte-
mologii jako samodzielnej dzie dziny filozoficznej eksploracji, odizo-
lowanej od etyki, od estetyki, od filozofii kultury, a przede wszystkim 
od antropologii, zarówno biologicznej, jak filozoficznej.

Tak więc podmiot poznania nowożytnej epistemologii postkar-
tezjańskiej, całej szerokiej linii wywodzącej się od dokonań Kar-
tezjusza, kreuje swoista abstrakcja ludzkich właściwości. Podmiot 
pozna nia jest rozumem subiektywnym i  intelektem, a  więc pod-
miotowi przysługuje władza czysto duchowego wglądu intelektu-
alnego (intellectus) i  jest on dyskursywny – operuje znaczeniami, 
przebiega je (ratio). W koncepcjach empirystycznych intellectus zni-
ka (jedynym źródłem wiedzy są doznania zmysłowe), pozostaje ro-
zum dyskursyw ny. Bodźce zmysłowe mieszczą się gdzieś na peryfe-
riach obrazu podmiotu, lecz zazwyczaj – nawet w empirystycznych 
koncepcjach wiedzy – nie burzą jego czysto rozumowej natury, nie 
wywołują dy sonansu. Bodźce zmysłowe dostarczają bowiem jedy-
nie podstaw do działania rozumu; z nich dopiero wiedza jest przez 
rozum tworzona. Podmiotowi poznania przysługuje subiektywna 
świadomość indywidu alna i  indywidualna tożsamość. Jest świado-
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my, sam kieruje poznaniem. Nie podporządkowuje się jakimkolwiek 
ślepym siłom, tkwiącym w je go wnętrzu lub oddziałującym nań z ze-
wnątrz, w sposób, który wysił ki poznawcze zdolny byłby zniweczyć. 
Podmiot zachowuje podwójną autonomię. Po pierwsze, odróżniany 
jest od ciała człowieka, który ów podmiot funduje. Również w roz-
strzygnięciach materialistycznych nie jest on po prostu ciałem (na-
wet behawioryści nie formułowali tezy tak upraszczającej), ale abs-
traktem z człowieka en bloc.

Po drugie, podmiot autonomiczny jest beznadziejnie po pro-
stu uwięziony w swej sferze wewnętrznej. Jego subiektywność wzno-
si przepaść pomiędzy nim a wszystkim, co przytrafia się poza nim, czy li  
co przytrafia się w  rzeczywistości pozapodmiotowej. Bezwzględ-
na autonomia subiektywnego ja rodzi zagadnienie kartezjańskie-
go mostu, już na stałe nękające epistemologię. Wydaje się, że wszel-
kie wyjaśnie nia poznania przy założeniu kartezjańskiego charakteru 
podmiotu po znania prowadzą zawsze do jednego wniosku – pozna-
nie świata zewnętrznego jest niemożliwe, a  w  konsekwencji samo 
wysuwanie tez o je go istnieniu staje się bezsensowne.

Kartezjańskie pojęcie podmiotu poznania doprowadza (sądzi się 
tak obecnie) koncepcje poznania do kryzysu tak silnego, że poda-
je się w wąt pliwość tezę o możliwości utworzenia w ogóle jakiejkol-
wiek filozoficznej teorii poznania. Tymczasem główne źródło trud-
ności tkwi w Kartezjańskim pojęciu podmiotu poznania, który jest 
możliwy do odrzucenia. To długotrwałe, o kapitalnym znaczeniu dla 
nowożytnej i współczesnej myśli epistemologicznej pojęcie jest za-
korzenione tak silnie w kanonach ujmowania poznania, iż zdaje się 
często pojęciem jedynym, koniecznym dla wszelkiego namysłu nad 
poznaniem. Inne modele podmiotu pozna nia determinują jednak 
inne niż kartezjański modele poznania i angażują namysł nad po-
znaniem w inne problemy, pozwalając wywikłać problem poznania 
między innymi z zagadnienia immanentyzmu.

Kartezjańskie pojęcie podmiotu poznania oparte jest na przeświad-
czeniu o odrębności poznania względem innych dziedzin ludzkiej 
eg zystencji. Przeświadczenie to przyjęło charakter dogmatu już 
w  antycz nej Grecji i  od tej pory to racjonalistyczne pojmowanie 
człowieka, oprócz niedługich przerw, towarzyszy trwale kulturze tak 
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zwanego świata zachodniego. Kultura świata zachodniego, o racjo-
nalistycznych podstawach, upatruje w rozumie istoty człowieczeń-
stwa, czynnika kon stytuującego ludzką naturę.

Separacja poznania względem innych typów aktywności człowie-
ka ma swe pierwotne źródło w ukonstytuowaniu rozumu jako wła-
dzy specyficznej dla rodzaju homo sapiens, jako najważniejszego 
autonomicznego atrybutu człowieka. Kategoria czystego rozumu, 
odizolowa nego od pozostałych sfer ludzkiej egzystencji (odstępstwa 
od izolacji uznawane są za deformacje, które należy wyeliminować), 
kreuje ideał zakleszczający schematy myślenia teoriopoznawczego 
aż do nowo czesności. Ów ideał rozumu przesądza o autonomiczno-
ści poznania. Poznanie, pojmowane jako wytwór wyłącznie rozu-
mowości, ma być całkowicie wolne od wpływów emocji, uczuć, na-
miętności, od ludz kich skłonności psychicznych (indywidualnych 
i gatunkowych), od podmiotowych procesów biologicznych. Ma być 
neutralne względem kultury, w której jest osadzone, i w ogóle nieza-
leżne od jakichkolwiek uwarunkowań egzystencjalnych.

Kartezjański podmiot poznania jest abstraktem bardzo od-
ległym od pojmowania człowieka, chociażby jego pojmowania 
zdroworozsąd kowego. Kartezjański podmiot poznania konstytuują 
trzy cechy: świa domość, subiektywność oraz rozumowość. Izolacja 
sfer wewnętrznej i zewnętrznej jest filozoficzną konstrukcją Karte-
zjusza. Dla tej kon strukcji trudno współcześnie znaleźć uzasadnie-
nie w treściach aktual nie akceptowanych teorii psychologicznych.

Porzucenie kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznania wyma-
ga rozpatrzenia podstaw jego konstrukcji. Powoływanie świadomo-
ści, swoiście określanej jako cechy istotnej dla poznania, jest łatwe 
do zanegowania, gdy przyjmie się tezy którejś ze współczesnych teo-
rii psychologicznych, a porzuci się psychologię zwaną klasyczną lub 
introspekcyjną. Ta wyrosła przecież z filozoficznego immanentyzmu 
i nie jest oddzielona od niego wyraźną barierą. Psychologia świado-
mości, będąca pierwszą wielką szkołą psychologii, została wyłonio-
na wprost z filozofii i zdyskredytowały ją nowsze koncepcje. Te al bo –  
jak behawioryzm – odżegnują się od kategorii świadomości jako pod-
stawowej, albo – jak freudyzm – wzbogacają ludzką psychikę w nie-
świadomość, czyniąc ze świadomości kategorię podrzędną, al bo – jak 
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cognitive science – definiują świadomość zupełnie norma tywnie, na-
dając jej sens całkowicie niezwiązany z pojmowaniem ludzkiej świa-
domości. Można uznać podmiot za psychiczny na przy kład w sensie 
Junga, Freuda albo w sensie nadanym przez behawio ryzm, a więc za 
operujący także na poziomie nieświadomości (psy choanaliza) albo 
na poziomie zewnętrznych fizycznych reakcji (behawioru). Można 
też czerpać inspirację z nowszych tendencji w psychologii, np. z psy-
chologii postaci lub z psychologii poznaw czej. Można też, powołu-
jąc się na treści poszczególnych nauk szcze gółowych, na przykład ta-
kich jak biologia, odrzucić przekonanie kon stytutywne dla tradycji 
epistemologii nowożytnej o wyłącznie psychicznej, jakkolwiek poj-
mowanej naturze podmiotu. Można utrzy mywać, że proces poznaw-
czy zachodzi na poziomie neurofizjologicz nym, fizycznym, że jest 
uwarunkowany genetycznym wyposażeniem podmiotu, że kształtu-
ją go procesy biochemiczne itp. Można zapro ponować pojęcie pod-
miotu nieautonomicznego, nieprzeciwstawio nego dychotomicznie 
przedmiotowi, i przy tym podmiotu kreowanego przez jego środo-
wisko wieloaspektowo ujmowane – fizyczne, bio logiczne, kulturo-
we itp., podmiotu stanowiącego niesamodzielny element układu po-
znawczego1.

Powołanie kategorii podmiotu poznania nie wymaga wobec 
tego nieuchronnego przywoływania kategorii świadomości jako 
jedynej ani w  ogóle koniecznej cechy konstytuującej podmiot po-
znania. Immanentyzm jest ściśle związany z kartezjańskim ujęciem 
świadomości jako sfery dostępnej tylko w  introspekcji. I  cały jego 
problem znika, gdy znika, wsparta na swoiście pojmowanej świado-
mości, konstrukcja podmiotu poznania.

Poznanie dokonywane przez kartezjański podmiot poznania 
jest fenomenem samogenerującym się, autonomicznym, bez kon-
taktów z innymi sferami ludzkiego bytowania. W całej epistemologii 
linii kartezjańskiej podmiot poznania, ujmowany jako specyficzny 
świadomo ściowy konstrukt, wyłącza większość aspektów ludzkiej 
natury, a bez rozstrzygania, czy stała natura w ogóle istnieje, wyłącza 

1 Układ poznawczy jest w tym wypadku nadrzędny, zawierając podmiot jako je-
den ze swych elementów powiązanych z innymi.
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większość własności pojawiających się w ludzkiej egzystencji, prze-
jawianych w  funk cjonowaniu człowieka w  świecie. Kartezjanizm 
kreuje podmiot pozna nia jako czysty rozum, jako świadomość wy-
łącznie poznawczą. Ciało, uczucia, afekty, emocje, zasady moralne, 
również działania praktyczne nie odgrywają żadnej roli w tak kon-
struowanym podmiocie poznania. Subiectum cogitans zostaje od 
nich całkowicie odseparowane przez epistemologiczną abstrakcję. 
Podmiot poznania staje się szczególnym, kostycznym abstraktem 
ludzkiego bytu; abstrakcja jest tak pomyślana, że zapomina o  zło-
żoności, wieloaspektowości ludzkiej egzystencji. W samych podsta-
wach konstrukcja podmiotu poznania nieco sztucznie, lecz zarazem 
nader dogodnie, bo efektywnie, odłącza kategorię rozu mowej świa-
domości od pozostałych sfer ludzkiego życia. Wyobrażenie czystej 
rozumowej świadomości pozwala epistemologom wierzyć, że pod-
miot poznania dysponuje zdolnością do filtrowania ludzkich wła-
sności osadzonych w  naturze do swoistego zapominania o  tych 
aspek tach natury, które według racjonalistycznych roszczeń nie są 
relewantne dla poznania. Upraszcza to, a  więc i  ułatwia dyskurs, 
gdyż zawęża problem poznania. Wykluczenie afektów, interesów po-
zapoznawczych, sfery moralnej, poglądów estetycznych, wszelkich 
wartości poza po znawczymi pozwala skutecznie, bo prosto, rozwa-
żać kwestie epistemologiczne i konstruować modele poznania. Nie 
ma w tak skonstruowa nym podmiocie miejsca na jakiekolwiek po-
zarozumowe uwarunkowania ludzkiej wiedzy. Wszystkie stwierdza-
ne podmiotowe deformacje pozna nia idealnego są z  tego właśnie 
powodu ujmowane przedmiotowo – ja ko czynniki, poza podmio-
tem sensu stricto, zaburzające poznanie, a nie jako komponenty pod-
miotowe konstytutywne dla poznania.

Tradycyjne rozumienie podmiotu poznania jako substratu sta-
nów świadomych lub zespołu takich stanów, wyłącznie intelektu-
alnych, pro duktu rozumu czystego, uległo zdecydowanej erozji we 
współczesnej psychologii, rozwijającej się bez tak silnych koneksji 
z filozofią, jak to działo się w przeszłości, gdy psychologia była de fac-
to dyscypliną filozoficzną. Pojęcie umysłu jako podłoża stanów świa-
domości jest pro duktem psychologii klasycznej, zwanej też świado-
mościową lub introspekcyjną. Współcześnie nie jest to żadną miarą 
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jedyna propozycja; jest ona uznawana za bardzo przestarzałą. Bar-
dzo ogólnie rzecz ujmu jąc, współczesna psychologia oferuje całkiem 
inne możliwości i  inne też rozstrzygnięcia kwestii natury operacji 
poznawczych niż ustalenia psychologii filozoficznej (psychologia 
jako nauka szczegółowa nie istniała w czasach Kartezjusza, Locke’a, 
Hume’a ani Kanta; nie wyo drębniono jej jeszcze z filozofii) fundują-
cej immanentystyczne epistemologie. Współczesna psychologia jest 
osadzona (bardzo różnie w za leżności od kierunku i szkoły) w sfe-
rze biologii człowieka. Ponadto przyjmuje zależność ludzkiej psy-
chiki od warstwy nieświadomej (pier wotnie niezaliczanej do psychi-
ki). Tworząc konstruktywne przeciwsta wienie dla kartezjańskiego 
podmiotu poznania, można odwoływać się zatem do współczesnych 
szkół filozoficznych i ich koncepcji. Można też odrzucić przekona-
nie konstytutywne dla tradycji epistemologii no wożytnej o wyłącz-
nie psychicznej, rozmaicie precyzowanej, naturze podmiotu. Można 
utrzymywać, że proces poznawczy zachodzi na po ziomie neuro-
fizjologicznym. Taką wizję podmiotu proponuje Orman van Quine  
w Epistemologii znaturalizowanej. Taką sugerują pewne trendy w na-
ukach o poznaniu. Taką też głoszą między innymi Jerry Fodor i Pa-
tricia M. Churchland.

Fundamentalnym atrybutem podmiotu poznania konstruowa-
nego w  epistemologii kartezjańskiej jest autonomiczność. Ma ona 
dwojaki sens. Po pierwsze, według kartezjańskiego przekonania 
fundującego konstrukcję podmiot poznania nie zależy od jakichkol-
wiek innych de terminant ludzkiej egzystencji poza powołanymi do 
konstrukcji. W związku z tym poznanie jawi się jako dziedzina au-
tonomiczna, usy tuowana bez reszty w dziedzinie rozumowej świa-
domości. Podmiot po znania jest oddzielony od wszelkich innych 
aktów, zaliczanych do niepoznawczych, i nie jest powiązany z jaki-
mikolwiek innymi sferami ludzkiej egzystencji. Po drugie, podmiot 
poznania jest autonomiczny w tym sensie, że nie zależy od rzeczy-
wistości pozapodmiotowej i nie jest przez nią w żaden sposób deter-
minowany.

Przywrócenie kategorii podmiotu poznania nie zmusza do 
ponow nego uwikłania się w kanony epistemologii immanentystycz-
nej. Bada nia transcendentalne z  ich introspekcyjną metodą psy-
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chologiczną (psychologizm odrzucił Husserl, kontynuując jednak 
tradycję immanentyzmu z analizą introspekcyjną) należą do prze-
szłości. Podmiot po znania coraz bardziej abstrahowany z ludzkiego 
bytu, oddzielany od totalności ludzkiej egzystencji staje się bowiem 
konstruktem coraz uboższym, coraz też mniej treściowo nośnym, 
w konsekwencji coraz gorzej pozwala odsłaniać tajemnice ludzkie-
go poznawania i wiedzy, która w świecie przepojonym instrumental-
nością zostaje stowarzyszo na z praktyką ludzkiego życia, z pozapo-
znawczymi interesami zindustrializowanej ludzkości2.

Włączenie podmiotu poznania do zbioru kategorii fundamental-
nych w koncepcjach poznania nie jest równoważne próbom odnawia-
nia tradycji immanentyzmu, wikłania się na powrót w badanie aktów 
podmiotu wyłącznie świadomego i  rozumowego. Reaktywowanie 
ka tegorii podmiotu poznania jest jednak konieczne, gdyż badanie 
natu ry poznania przy pomijaniu, kto jest jego podmiotem, prowa-
dzi do two rów powierzchownych, niesięgających źródeł konstytu-
owania się wiedzy, a w rezultacie niezdolnej do wyjaśnienia zjawisk 
charaktery zujących poznanie.

2 Tę kwestię rozważa porywająco Max Horkheimer w Krytyce instrumentalne go 
rozumu (Horkheimer 1987).
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rozdział 2
Obraz podmiotu poznania  

w filozofii nauki

Zarys perspektywy

Ujęcie podmiotu poznania we współczesnych dociekaniach nad 
nau ką w  szeroko rozumianej filozofii nauki1 prowadzone jest róż-
nymi szla kami, a niektóre z nich są niespójne z innymi. Panuje splą-
tanie różnorodnych trendów, przeświadczeń, perspektyw już na po-
ziomie deklaracji programowych; treści koncepcji poznania, w tym 
poznania naukowego, powiększają różnorodność, niekiedy pro-
wadzącą do za mętu. Są dwa główne, wzajemnie rozbieżne szlaki. 
Pierwszy jest szla kiem rugowania podmiotu poznania, celowego za-
pominania o nim ja ko o źródle największych filozoficznych trudno-
ści, jako o obiekcie generującym tylko rzekome filozoficzne głębie, 
a w istocie wytwarza jącym obrazy mętne, słabo zrozumiałe, wielo-
znaczne. Drugi szlak jest szlakiem powrotu do problematyki pod-
miotu poznania, wysuwania go na pierwszy plan w  analizach po-
znania, czynienia go centrum analiz teoriopoznawczych. Pierwszy 
to droga standardowej filozofii nauki o  tradycji, która zaczyna się 
neopozytywistycznym manifestem Koła Wiedeńskiego. Neopozyty-

1 Przez szeroko rozumianą filozofię nauki rozumiem nie tylko trendy badawcze 
zainicjowane przez neopozytywistów i kontynuowane – nawet przy głębokich 
zmia nach idei programowych – przez postneopozytywistów, nie tylko zatem 
tę dziedzinę badawczą, którą tradycyjnie zalicza się do obszaru filozofii nauki. 
Do filozofii nauki, czyli filozoficznych badań nad nauką jako fenomenem po-
znawczym, zaliczyć należy wszelkie badania nad nauką prowadzone środka-
mi filozofii lub pretendujące, przy opo rach części filozofów, do takiego statusu. 
Należą więc do nich badania w obrębie in nych szkół filozoficznych niż neopo-
zytywizm, jego kontynuatorzy i jego przeciwni cy, a także wszelkie refleksje in-
telektualne, w tym naukowe, leżące na obrzeżach filozofii lub do niej przenika-
jące w pewnych przynajmniej warstwach.
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wizmem jest przesycona w różnych aspek tach i w różnym stopniu 
cała standardowa filozofia nauki do czasów najnowszych.

Drugi szlak jest wytyczony przez badania nad umysłem inicjowa-
ne w nauce i transformowane do filozofii. Umysł, ów specyficzny wy-
twór filozofii i do niedawna jej wyłączny przedmiot dociekań, stał się 
w XX wieku przedmiotem nauki; albo niekwestionowanym – w nie-
których jej dziedzinach, albo bardzo kontrowersyjnym – w  ob-
szarze prób konstrukcji umysłu na podstawie wyników uzyskanych 
w fizyce, w szczególności w mechanice kwantowej. Taki charakter, 
kontrower syjny z  filozoficznego i  z  naukowego punktu widzenia, 
mają próby wyjaśnienia natury umysłu, przedsięwzięte przez Rogera 
Penrose’a, prezen towane w monografiach Nowy umysł cesarza i Ma-
kroświat, mikroświat i ludzki umysł (Penrose 1996, 1997).

Tezy, które stawiam i które staram się uzasadnić, a przynajmniej 
uprawdopodobnić, są następujące. Pierwsza droga traktowania 
podmio tu poznania nakazująca kompletne jego wyrugowanie z fi-
lozoficznych analiz daje obraz poznania – w tym poznania nauko-
wego – płytki, niewyczerpujący, opisujący jedynie powierzchnię zja-
wisk, niedociekający źródeł prawidłowości stwierdzanych w wiedzy. 
Koncepcje poznania bez podmiotu poznania są obciążone oczywi-
stym defektem fenomenalistycznego ujęcia, braku głębi, defektem 
poniechania analiz bez wnie sienia choćby substytutu filozoficznej 
eksploracji. Nie drążą bowiem źródeł prawidłowości wykrywanych 
w wiedzy. Nie da się dociec, d l a  c z e g o  wiedza jest taka, a nie inna, 
dlaczego ma naturę taką właśnie, jaka została wykryta, nie wskazu-
jąc, j a k  ta wiedza powstaje, jak za chodzi poznawanie. Jednym z ele-
mentów sytuacji poznawczej jest pod miot poznania i dopóki nie wy-
każe się, iż jest on epistemicznie neutral ny w procesach poznawania, 
trzeba uznać go za czynnik wpływający na charakter wiedzy. Pod-
jęte przez neopozytywistów przeciwstawienie się nowożytnej tra-
dycji epistemologicznej, polegające na odrzuceniu fi lozofii świado-
mości2, owocuje koncepcjami poznania ujmującymi tyl ko charakter 

2 W filozofii świadomości podmiot poznania ukonstytuowany na sposób karte-
zjański jest początkiem i osią analiz, a świadomość – jako podstawowy atrybut 
podmio tu poznania – stanowi kategorię fundamentalną.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



37OBRAZ PODMIOTU POZNANIA W FILOZOFII  NAUKI 

rezultatów poznawczych. Analizy neopozytywistyczne nie są w sta-
nie dotrzeć do podstawy konstytucji tych rezultatów i nie są zdolne 
do wyjaśnienia ich swoistości. Nie pragną zresztą; poruszają się po 
powierzchni fenomenu poznania.

Druga droga traktowania podmiotu poznania w filozofii nauki 
jest powrotem do nowożytnego pojęcia podmiotu poznania, ujętego 
scjentystycznie. Scjentystycznie zorientowana filozofia umysłu nie 
tworzy modelu podmiotu poznania zmienionego względem nowo-
żytnego. Po wraca do Kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznania, 
konstytuując go jako jednostkową świadomość rozumową. Próbuje 
zidentyfikować świadomość i umysł w kategoriach wprowadzonych 
w  dziedzinach na uki uznanych za relewantne do badania umysłu. 
Treści szczegółowe prezentujące umysł są inne niż w nowożytnych 
ujęciach filozoficznych, lecz baza kategorialna i  ogólne schematy 
myślenia o tym, kto pozna je, pozostają niezmienione. Pojęcie umy-
słu jest przejęte z nowożytnej filozofii, a nauka ma wyjaśnić, czym 
jest umysł, na podstawie swych wyników, a  przede wszystkim na 
podstawie nauk przyrodniczych.

W obecnie realizowanych badaniach w filozofii nauki dominu-
je pierwszy szlak, a drugi kształtuje obraz jej możliwej przyszłości, 
po ruszając się w  obszarze ofert programowych. Generalnie rzecz 
biorąc, we współczesnych filozoficznych rozważaniach nad nauką 
prowadzo nych w filozofii nauki podmiot poznania jest słabo zazna-
czany, a w zdecydowanej większości koncepcji nieobecny z powo-
dów pro gramowych. Sposoby traktowania pojęcia podmiotu pozna-
nia we współczesnej filozofii nauki mają niekiedy wręcz dramatyczne 
konse kwencje, implikując ułomne obrazy poznania. Ten, kto pozna-
je, kto uzyskuje wiedzę, kto się nią posiłkuje w celach poznawczych, 
jest al bo pomijany jako nieważny element poznania, albo pojawia się 
jako obiekt relacji poznawczej zakłócający przebieg poznania (ściśle 
rzecz biorąc, poznania takiego, jak je sobie wyobrażają filozofowie). 
Jeśli więc pojawia się człowiek, który poznaje, to przede wszystkim 
nie we właściwej funkcji podmiotu poznania – tego, który poznaje, 
który two rzy wiedzę, który jest jej siłą sprawczą, lecz jako ten, któ-
ry niszczy wiedzę idealną, wprowadza do niej niepewność, niewia-
rygodność, który ogranicza jej zasięg i głębię przez swoją naturę nie-
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doskonałą w działaniach poznawczych. Jeśli poznający jest brany pod 
uwagę, to jedynie jako destruktor wiedzy, a w najlepszym wypadku – 
p r z e d e  w s z y s t k i m  jako jej destruktor. We współczesnej filo-
zofii nauki podmiotowość poznania jest jednostronnie ograniczona 
do działań de strukcyjnych. Uznaje się, że niedoskonała ludzka na-
tura przeszkadza w tworzeniu wiedzy doskonałej, sprawia, że wie-
dza jest ułomna, a po znawanie niezgodne z jego kreowanymi episte-
mologicznymi modela mi; warstwa normatywna zrywa całkowicie 
związek z  warstwą opiso wą dociekań teoriopoznawczych w  więk-
szości teorii poznania, także we współczesnych. Tradycyjne uję-
cia poznania naukowego traktują rzeczywistego człowieka pozna-
jącego, przede wszystkim uczonego, ja ko indywiduum, które przez 
swą makroskopową budowę fizyczną nie może wchodzić w episte-
micznie pożądane, założone jako epistemologiczne ideały, interak-
cje ze światem zewnętrznym. Podkreśla się, że indywiduum poznają-
ce – ze względu na ograniczoność ludzkich możliwości, na specyfikę 
ludzkiego ciała – nie może docierać do obiektów kosmicznych, do 
wnętrza Ziemi, do obiektów kwantowych. Tradycyj ne epistemolo-
gie uznają, że ludzki podmiot poznania jest ułomny; nie może pro-
wadzić obserwacji nieskończenie dokładnych i  subtelnych, gdyż 
jego oko ma skończoną zdolność rozdzielczą, a – ogólnie – żaden ze 
zmysłów nie jest doskonały. Nie może wobec tego poznawać w spo-
sób przyjmowany za wiarygodny w epistemologicznych modelach, 
po nieważ nie pozwala na to jego epistemologicznie ułomna natu-
ra. W końcu z tego punktu widzenia, typowego także dla współcze-
snych filozoficznych ujęć nauki, człowiek nie funkcjonuje jako twór-
ca wie dzy i jako niezbędny element procesu poznawczego. Człowiek 
pełni tylko funkcję antypodmiotu; człowiek z  powodu ułomności 
swojej na tury jest traktowany jako element przeszkadzający w  re-
alizowaniu po znania wiarygodnego, zgodnego z  przyjmowanymi 
epistemologiczny mi standardami wiarygodności. Jest powoływany 
wyłącznie przy okazji rozważania czynników negatywnych dla po-
znania – jego błę dów, jego ograniczoności, zawodności, odległości 
od prawdy, nieza leżnie jak pojmowanej.

Płynie stąd wniosek, że wiedza bez podmiotu poznającego by-
łaby bardziej poznawczo wartościowa, mniej zawodna, bardziej 
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wiarygod na. Można by rozważać, czy taki element procesu po-
znawczego, który działa w  nim tylko destrukcyjnie, jest podmio-
tem poznania. Z  supozy cji wyłącznie destrukcyjnej roli podmio-
tu w poznaniu wynika bowiem – co jest konsekwencją z pewnością 
niezamierzoną – że wiedza bez podmiotu poznającego jest możli-
wa i że jest epistemicznie bardziej war tościowa niż wiedza, w której 
taki podmiot partycypuje. Podmiotowi poznania pozostaje funkcja 
niszczenia poznania już gotowego, jakoś po wstałego bez jego udzia-
łu. Nie pełni on funkcji, podstawowej przecież dla podmiotowości, 
twórcy wiedzy, elementu poznawania wytwarzają cego wartości po-
znawcze, chociażby mierne, niespełniające ideałów pro pagowanych 
przez filozofów i przez przeświadczenia zdrowego rozsąd ku. Para-
doksalnie nieco, usuwanie na daleki plan pojęcia podmiotu pozna-
nia wiąże się z idealistycznym wyobrażeniem podmiotu i w pew nym 
stopniu jest konsekwencją przeświadczenia, że podmiot pozna-
nia winien dysponować absolutnymi, niczym nieograniczonymi 
zdolnościa mi poznawczymi (pojmowanymi zgodnie z tradycyjnymi 
epistemologicznymi wyobrażeniami zdolności poznawczych).

Ogólny schemat ujmowania i rozważania kategorii podmiotu we 
współczesnej filozofii nauki podporządkowany jest przede wszyst-
kim trzem dyrektywom. Wyznaczają te dyrektywy lingwistyczny pa-
radygmat w filozofii, przekonanie, że ludzka natura jest czynnikiem 
destruk cyjnym w poznaniu, oraz trend do scjentystycznego, przed-
miotowego ujmowania podmiotu.

Dyrektywa pierwsza – paradygmat lingwistyczny

Pierwsza dyrektywa odwołuje się do lingwistycznego paradygmatu 
(kwestię paradygmatów charakteryzujących filozofię omawia wnikli-
wie Herbert Schnädelbach w  rozprawie Filozofia; Schnädelbach 
1995) przenikającego współczesną filozofię – od filozofii analitycz-
nej po her meneutykę i postmodernizm, nie omijając nawet pragma-
tyzmu nasy conego obecnie poglądami Wittgensteina. Współczesny 
pragmatyzm ma wymiar lingwistyczny, zamykając świat w kręgu ję-
zykowych zna czeń, a wszelką rzeczywistość pojmując jako ukonsty-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



40 ROZDZIAŁ 2

tuowaną języko wo. Richard Rorty uznaje dyskurs intelektualnych 
elit za jedyną sferę rzeczywistości nie tylko godną filozoficznej uwa-
gi, ale w ogóle jedy ną istniejącą – nie w warstwie bytów, ale wytwo-
rzoną społecznie.

Paradygmat lingwistyczny nadaje ton wprawdzie nie wszyst-
kim szkołom i  nurtom współczesnej filozofii, ale w  każdym razie 
wielu. Można wobec tego stwierdzić, że myślenie kategoriami filo-
zofii zorientowanej językowo określa charakter współczesnej filozo-
fii, prze nika jej ducha, kształtuje klimaty. Aby być nieprzestarzałym 
w  filozo fowaniu prawdziwie nowoczesnym, należy transformować 
wszystkie idee filozoficzne do poglądów na język. Język staje się nie 
tylko na rzędziem i środkiem badania, ale przekształca się ze środ-
ka komuni kacji i ekspresji znaczeń w jedyną rzeczywistość dostęp-
ną poznawczo, a w końcu też – co niektórym może wydać się rażą-
ce, a nawet skan daliczne – staje się jedyną rzeczywistością, o której 
nie tylko można wypowiadać sądy wiarygodne, a więc jedyną do-
stępną poznawczo, ale także jedyną istniejącą. Twierdzenie o rzeczy-
wistości językowej jako jedynym obiekcie istniejącym ma charakter 
metafizyczny, a podejrze wać wyznawców lingwistycznego uprawia-
nia filozofii o roszczenia me tafizyczne jest właśnie źródłem skanda-
lu. Można złagodzić to prze świadczenie: metafizyka ma tu wątpliwą 
naturę, gdyż wytyczają ją tezy epistemologiczne, w dodatku ograni-
czone do dziedziny języka.

W każdym razie język i jego sensy, kwestie dotyczące wyłącznie 
jego zamykają dziedzinę badań filozoficznych. Nie chodzi tu prze-
cież o to, że rezultaty analiz języka mają otwierać dostęp do innych 
świa tów, mają komunikować o tym, co dzieje się poza językiem i ja-
kie są rzeczywistości ujmowane w języku i  te zarazem, do których 
przez ję zyk docieramy. We współczesnej filozofii język nie służy jako 
medium, gdyż nie pełni funkcji przekazu treści odnoszących się do 
rzeczywi stości pozajęzykowej. Język nie jest symbolem innego świa-
ta; sam sta je się światem jedynym. Jest interesujący i ważny nie dla-
tego, że przed stawia coś innego, coś poza nim, ale z powodu własnej 
natury, niepotrzebującej do istnienia obiektów zewnętrznych wzglę-
dem siebie. Przejmuje funkcję samodzielnej, autonomicznej i jedy-
nej filozoficznej dziedziny przedmiotowej. Język jest przy tym tak 
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ujmowany, że ma wyczerpywać się na sobie samym; do jego istnie-
nia, do jego użytko wania i też do jego rozumienia, do uchwycenia 
jego istoty nie jest po trzebny żaden obiekt poza nim samym. I zresz-
tą, dochodzą w końcu do wniosku zwolennicy paradygmatu lingwi-
stycznego, o  niczym poza językiem nie da się głosić treści wiary-
godnych i  sensownych, a za tem niczego poza językiem nie można 
poznać, ani też nic poza nim nie istnieje. Sugeruje się lub wprowa-
dza takie rozumienie języka, ale nie wyjaśnia się przy tym tak zada-
nej swoistości jego natury.

Paradygmat lingwistyczny znamionuje całą szkołę analitycz-
ną, cho ciaż w bardzo różnym stopniu; dociekania klasyków szkoły 
analitycz nej Bertranda Russella, George’a Moore’a, Alfreda J. Ayera 
respektu ją go w nikłym stopniu. Jest on natomiast charakterystyczny 
dla neopozytywizmu, a ten przecież w największym stopniu ukształ-
tował współczesne filozoficzne dociekania naukowe. Jego wpływy 
dotrwały do dzisiaj, nie tylko w  pracach, które podtrzymują pro-
gramowe zasady logicznego pozytywizmu. Są one obecne w ukry-
tych formach, można stwierdzić, że tkwią w klimatach filozofowania 
o nauce, chociaż ter min ten, niejasny, odsyła do następnych wyja-
śnień. W każdym razie kli mat ujawnia się między innymi przez po-
równanie filozofii nauki z no wożytnym transcendentalizmem i jego 
kategoryzowaniem rzeczy.

To nie mętne, a w najlepszym razie epistemicznie podejrzane, 
ma ło wiarygodne, w zasadzie nienaukowe subiektywne stany pod-
miotów (jak mniemają neopozytywiści) przesycające nowożytną epi-
stemologię, ale język nauki ma stanowić jedyny przedmiot filozoficz-
nej eksplora cji nauki. Badanie języka ma odpowiedzieć na wszystkie 
istotne filo zoficzne problemy, które można postawić nauce. W wer-
sji zawężonej do dziedziny filozoficznego dyskursu nad nauką para-
dygmat lingwi styczny głosi, iż filozoficzne badania nad poznaniem 
należy przenieść z  nowożytnego obszaru badań nad procesami po-
znawczymi, obszaru za wierającego subiektywne stany świadomości 
jednostek poznawczych z zewnątrz nieprzeniknionych i niepoddają-
cych się wiarygodnym me todom badawczym, w dziedzinę gotowej 
wiedzy, wyartykułowanej ję zykowo. W rezultacie w myśl paradyg-
matu lingwistycznego językowy poziom poznania staje się jedynym 
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obiektem zainteresowania filozo ficznych badań nad nauką. Podmio-
towość, w tym także subiektywność, triada poznawcza, procesy po-
znawcze – wszystkie te kategorie są prze starzałe; należą do odrzu-
conego schematu kategoryzowania obowiązu jącego w  nowożytnej 
epistemologii. Kategorie epistemiczne wypraco wane w nowożytnej 
epistemologii zastępuje gotowe poznanie, wytwór poznania, czyli 
wiedza. Dla współczesności jedynym obiektem namy słu epistemo-
logicznego jest język; ta sfera przedmiotowa ma dostar czać rozwią-
zań wszelkich interesujących kwestii epistemologicznych. Wszystko, 
w czym pogrążała się epistemologia nowożytna, włączona do filozo-
fii świadomości, prowadzi, zdaniem filozofów zorientowanych języ-
kowo, do mętności, nieefektywności, pojęć coraz bardziej grząskich 
i beznadziejnie komplikujących dyskurs.

Właśnie kategoria świadomości jest dla filozofii współczesnej, 
podporządkowanej paradygmatowi lingwistycznemu, początkiem 
dro gi bez wyjścia, początkiem i główną przyczyną załamywania się 
myśli epistemologicznej. Kategoria świadomości ma odpowiadać za 
wszystkie trudności nowożytnej filozofii w jej głównym, kartezjań-
skim nurcie. Kategoria świadomości zostaje odrzucona, ale nie na 
tym je dynie polega zwrot ku filozofii lingwistycznej. Świadomość 
jest dla filozofii nieodłączna od podmiotowości; ich nierozerwalne 
połączenie nie jest specyficznym wyróżnikiem nowożytności, lecz 
przeświadcze niem znacznie bardziej ogólnym i trwałym. Można je 
odnaleźć już w starożytności, mimo że pojęcie świadomości nie było 
wtedy jasno wyodrębnione, ale zaledwie prześwitywało, połączo-
ne z pojęciem su biektywności i z rozróżnieniem dwóch odrębnych  
sfer – zewnętrznej i wewnętrznej3.

Kategoria świadomości, która przez wieki stanowiła o  kształ-
cie koncepcji poznania i nadawała kierunki myślenia w epistemo-
logii, sta ła się w XX wieku w  różnych kręgach filozoficznych ana-
chroniczna i  nieodpowiednia dla rozważań epistemologicznych. 
Filozofię świado mości uznaje się za mętną, a drążenie stanów umy-
słowych, poszuki wanie w  umyśle i  w  subiektywności fundamentu 
prawdy i podstawo wego źródła wiedzy – za nieefektywne, za prowa-

3 Obu sferom nadawano status metafizyczny i epistemologiczny.
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dzące do deformacji i do obszaru nieuniknionych fałszów. Nie tyl-
ko świadomość, ale samo rozbieranie stanów umysłu, niezależnie od 
kwestii ich świadomości, stało się zadaniem przebrzmiałym, gene-
ratorem błędnych koncepcji. Dla filozofii podporządkowanej para-
dygmatowi lingwistycznemu, również dla filozofii analitycznej (ta 
przecież w największym stopniu wpływała i wpływa na filozoficzne 
badania nauki) niedopuszczalna jest metoda eksploracji poznania 
przez wnikanie w subiektywne ja podmiotu i poszukiwanie w nim 
filozoficznych objawień jakiegokol wiek rodzaju, także rozstrzygnięć 
epistemologicznych. Rozpoczynanie namysłu nad poznaniem od 
wnikania w stany indywidualnej świado mości, z konieczności uzna-
wanej za sferę subiektywną, niedostępną z zewnątrz, uznaje się za fa-
talną pomyłkę filozofii kartezjańskiej, a za nią – za kardynalny błąd 
całej nowożytnej epistemologii. Filozofia lin gwistyczna odmawia 
metodzie Kartezjańskiego cogito roszczeń filo zoficznej wiarygodno-
ści i filozoficznej efektywności.

Językowy wymiar przyjmuje w  swych programowych deklara-
cjach filozofia analityczna. Wittgenstein zwraca się ku językowi 
już w swym analitycznym Tractatus philosophicus, a pełny wymiar 
lin gwistyczny nadaje swej filozofii w  Dociekaniach filozoficznych, 
w których traci już sens jakiekolwiek wykraczanie poza język; ten 
sta je się jedyną, nieprzekraczalną rzeczywistością. Ze względu na 
swój rodowód i  na swe deklarowane zadania językowo zoriento-
wana jest współczesna hermeneutyka. Postmodernizm, traktowa-
ny przez wielu jako kierunek absolutnie nowatorski, zamyka się też 
w  analizach języ kowych. Można rozważać, co sprowokowało ten 
zwrot filozofii ku ję zykowi i nadanie mu rangi jedynego przedmio-
tu dyskursu. Jedno ze źródeł – jednak jego wagę trudno określić – 
to pesymizm wobec wia rygodności metod nowożytnej filozofii. Ale 
przyczyną może być tak że protest wobec przejmowania dziedzin tra-
dycyjnie filozoficznych przez naukę, próba uratowania autonomicz-
ności filozofii wobec napo ru scjentyzmu i przechodzenia dziedzin 
dawniej filozoficznych do dys kursu naukowego. Poszukiwano – moż-
na mniemać – takiego uniwersum, które nie poddawałoby się tren-
dowi transformacji do nauki. Może motorem lingwistycznego zwro-
tu było wcześniejsze pomijanie roli ję zyka lub traktowanie go zawsze 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



44 ROZDZIAŁ 2

jako automatycznie odsyłającego do uniwersów poza nim, nadawa-
nie mu (bez analiz) roli oznaczającej, cho ciaż jego sensy i przedsta-
wiane w nim światy okazują się często złud ne, iluzoryczne.

Zapewne jest wiele źródeł konstytucji współczesnej kondycji fi-
lozofii, ani nieprzywołanych, ani nawet jeszcze niepodejrzewanych. 
Zwykło się tłumaczyć językowy zwrot w dwudziestowiecznej filozo-
fii wpływem dokonań Wittgensteina, szeroką i brzemienną w skut-
ki recepcją jego głównej idei, rozwijanej w  drugiej fazie twórczo-
ści, a  przedstawionej w  Dociekaniach filozoficznych, a  mianowicie 
idei, we dług której nie ma sposobu wyjścia poza język, rzeczywi-
stość zamy ka się w grach językowych, a filozoficzny dyskurs ogra-
nicza się do odkrywania i badania tych gier, wykluczając tradycyjne 
metafizyczne i epistemologiczne roszczenia filozofii. Przypisywanie 
roli dokonania zwrotu Wittgensteinowi nie wyjaśnia jednak jasno 
przyczyn radykal nego odejścia od filozofii świadomości w kierun-
ku wyłącznie języka.

Ideę, iż myśli są zamknięte w języku, w filozofii przed XX wie-
kiem uznawano za tezę nie do końca poprawną, a w każdym razie 
po zostawiającą pewien obszar wahań i  wątpliwości. Język był je-
dynie środkiem wyrażania myśli, które miały naturę podmiotową, 
subiektyw ną. Najważniejsze, konstytutywne dla poznania były we-
wnętrzne stany podmiotu i one, niezależnie od ich językowej arty-
kulacji, stanowiły po znanie. Wewnętrznym stanom podmiotu przy-
pisywano w  powszechnych przekonaniach charakter psychiczny, 
umysłowy, niekoniecznie zaś ję zykowy; to, czy wszystkie stany są 
związane z pewnymi faktami języ kowymi, czy, inaczej rzecz wyraża-
jąc, istnieje wiedza poza językiem, było przedmiotem analizy, a nie 
pewnikiem. Dla filozofii świadomości język był przede wszystkim 
środkiem społecznej komunikacji myśli, a nie środkiem ich konsty-
tuowania. W filozofii, w której dominuje pa radygmat świadomości, 
język nie był w żadnym razie samodzielnym przedmiotem namysłu. 
Jeśli stanowił problem, to podporządkowany in nym; rozwiązanie 
tego problemu nie eksplikowało wyłącznie natury ję zyka, ale było 
przywoływane do rozstrzygania kwestii epistemologicznych doty-
czących myślenia, rozumowania, tworzenia wiedzy przez podmiot 
poznania, który wyrażał językowo swe wewnętrzne stany.
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W  XX wieku filozoficzny status języka zmienił się radykalnie. 
W  fi lozofii kierowanej paradygmatem lingwistycznym język sta-
je się jed nym z  głównych obiektów filozofowania, swoistym uni-
wersalnym klu czem do rozumienia wszystkich kwestii filozoficznie 
ważnych. Wszystko, co może zyskać filozoficzną aprobatę, powin-
no dać się przetransformować w kwestię dotyczącą języka. Dawne 
kwestie metafizycz ne, antropologiczne, epistemologiczne okazują 
się w istocie – jak wy kazują zwolennicy lingwistycznej transformacji 
w filozofii – kwestiami dotyczącymi języka, na przykład odnoszą się 
do przyjmowanych sposobów pojęciowej artykulacji. Podstawowe 
zadanie filozofii polega na odsłonięciu językowej natury pytań drę-
czących filozofów. Subiektyw ne myśli, stany wewnętrzne, doznania 
podmiotu, jego wytwory poznaw cze, byty – wszystkie te epistemicz-
ne obiekty albo znikają, albo pod legają lingwistycznej transformacji. 
Znika metafizyka, zastąpiona kwestiami ontologicznego zaangażo-
wania języka; język przy tym nie wskazuje rzeczywistości nielingwi-
stycznej, będąc zamknięty w samym sobie4. Znika świat w metafi-
zycznym jego rozumieniu, gdyż badania języka nie uprawniają do 
wnioskowania o świecie, który – w starodaw ny i zdyskredytowany 
sposób rzecz wyrażając – język opisuje, przed stawia, reprezentuje.  
I, w końcu, świat pozajęzykowy znika w sensie poznawczym – nie 
ma bowiem możliwości poznawczego wyjścia po za język. Dziedzina 
filozoficznego dyskursu staje się dziedziną gier ję zykowych, odkry-
wania kontekstów, językowych sensów uwikłanych w inne sensy, ga-
tunków i rodzajów lingwistycznych konstrukcji.

Paradygmat lingwistyczny wyparł paradygmat mentalistyczny5 
określający najogólniej filozofię nowożytną od Kartezjusza. Filozo-
fia nowożytna, będąca filozofią świadomości, przez przyznawanie 
w niej miejsca naczelnego kategorii świadomości, zwrócona była ku 
podmiotowi, a przede wszystkim ku podmiotowi poznania, w które-
go wgłębianie się rozstrzygać miało wszystkie problemy epistemolo-

4 Język nie jest reprezentantem świata niejęzykowego; nie jest symbolem cze-
gokolwiek; jego funkcja odnoszenia się zostaje zawieszona i w końcu odrzucona.

5 Określenie pochodzi od Herberta Schnädelbacha, który w pracy Filozofia wy-
różnia trzy paradygmaty filozofii: ontologiczny, mentalistyczny, lingwistyczny 
(Schnädelbach 1995).
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giczne. Nowożytna epistemologia koncentrowała uwagę na podmio-
cie po znania i szybko uczyniła podmiot poznania jedynym istotnym 
elemen tem procesu poznawczego. Badanie stanów świadomości 
podmiotu poznania było głównym środkiem i  zadaniem filozofii. 
Kategoria podmiotowości zdominowała nie tylko epistemologię. Ka-
tegoria ta stała się szybko kategorią jedyną. Klasyczna opozycja pod-
miotu wobec przedmiotu stała się fikcyjna w  ciągu postkartezjań-
skich koncepcji po znania, gdyż przedmiot poznania przekształcono 
w  konstrukcję podmiotową. Kategoria podmiotowości zawładnęła 
także metafizyką. Ta nie miała racji poza idealistycznymi systemami, 
w  których rzeczy wistość w  sensie metafizycznym pojawia się jako 
konstrukt subiektyw nych stanów podmiotu.

W filozofii sterowanej paradygmatem mentalistycznym katego-
ria podmiotu poznania była bezwzględnie nadrzędna. Dla filozo-
fów świadomości byt, poznanie, cała różnorodność świata, wszyst-
kie jego prze jawy redukowały się do specyficznych stanów ludzkiego 
umysłu. Rzecz jasna, ta uporczywa i  jednostronna maniera mogła 
wywoływać zmę czenie, przesyt i sprzeciw. Nie tylko z powodu nad-
używania kategorii podmiotowości, czynienia z niej kategorii jedy-
nej podstawowej i je dynej w ogóle istotnej. Dla przeciwników świa-
domościowy punkt wyj ścia był mętny, a  analizy, jak mniemano, 
pogłębiały tę mętność zamiast ją usuwać. Wraz z tym coraz bardziej 
wątpliwa, podejrzana i niewy godna stawała się kategoria podmio-
towości, konstytuowana przede wszystkim przez subiektywną świa-
domość. Radykalnym środkiem za radczym było odrzucenie stanów 
subiektywnej świadomości jako głównego przedmiotu badań filozo-
ficznych. Zanegowano dogmat fi lozofii nowożytnej, według której 
przez stany świadomości filozo fia dociera do wszystkiego, do cze-
go pragnie docierać, co dla niej jest interesujące i istotne – do natu-
ry poznania i do natury tego, co istnie je, co jest nie bytem, lecz ma 
naturę ukonstytuowaną świadomościowo, a więc jest konstruktem 
podmiotowym.

Filozofia podporządkowana redukcji lingwistycznej sprowadza 
wszelki istotny filozoficzny namysł do badań języka. Język zaś odłą-
cza od podmiotu poznania, a zarazem także od użytkownika języ-
ka i twórcy językowych symboli i znaczeń. Apodmiotowość języka 
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czy ni go obiektem samodzielnym, niewymagającym podmiotu do 
poda nia racji jego istnienia ani do wyjaśnienia jakichkolwiek języ-
kowych fenomenów.

Filozofia sterowana paradygmatem lingwistycznym występu-
je nie tylko przeciw kategorii świadomości, stanowiącej o  charak-
terze filo zofii nowożytnej i wyznaczającej naturę wszelkiego filozo-
ficznego dys kursu. Odrzuca ona także całą kategorię podmiotu; bez 
świadomości bowiem – tak jak ją rozumie cała nowożytna filozofia – 
pojęcie podmiotu wydaje się pozbawione sensu. To właśnie świado-
mość sta nowi główną cechę podmiotu poznania; bez niej załamu-
ją się wszyst kie nowożytne konstrukcje epistemologiczne. Filozofia 
lingwistyczna przekształca dawną dziedzinę epistemologii ze sta-
nów świadomości, doznań, wrażeń, stanów umysłowych, podmio-
towych procesów po znawczych w dziedzinę wiedzy, a więc w dzie-
dzinę gotowych wytwo rów poznawczych. Ich analiza ma dostarczyć 
rozstrzygnięć tradycyjnych (albo tylko uznanych za sensowne w no-
wej konwencji filozofo wania) problemów epistemologicznych. Pod-
miot poznania znika. Z dziedziny dyskursu zostaje wyłączona proce-
sualna strona poznania. O gotowej wiedzy utrzymuje się – mniej lub 
bardziej jawnie i w mniej lub bardziej umotywowany sposób – iż jest 
rzeczywistością samoist ną, zamkniętą i sama stanowi o swojej natu-
rze. Wobec tego można wie dzę badać i ujawniać jej naturę, nie przy-
wołując jakichkolwiek okolicz ności jej powstawania, jakichkolwiek 
czynników odpowiedzialnych za jej istnienie i za jej cechy.

Pojawia się tu pytanie fundamentalne: jakie rozumienie ję-
zyka uza sadnia autonomiczność języka, ujmowanie go jako świata 
zamknięte go, izolowanego od innych światów, niewymagającego do 
swego istnienia i  funkcjonowania niczego poza nim samym? Wit- 
tgensteinowskie przekonanie o zamkniętym charakterze gier języko-
wych, o braku ko nieczności i potrzeby, a w końcu i przede wszystkim 
o niemożności wyjścia poza język, o  języku oderwanym od wszel-
kich innych obiek tów załamuje się, gdyż jego wyznawcy stale odwo-
łują się do podmio tu, do tego, kto językiem operuje, kto gra w gry 
językowe. Czy jest to jednak podmiot poznania? Tak, jeśli nie trzy-
mać się jego określeń opar tych na klasycznych definicjach poznania, 
ale przystać na jego rozumienie proponowane, na przykład, przez 
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neopragmatystów. Poznanie sprowadza się przecież do konwersacji 
szczególnych, wykształconych, społecznych elit intelektualnych. I ta 
relacja wyczerpuje relację poznawczą; polega właśnie na grach języ-
kowych, a wszystko, co dzieje się poza językiem, do czego (pozornie) 
ma odnosić się język, zanika w neopragmatystycznej wizji. W rezul-
tacie poznanie polega na opero waniu językiem według reguł przyj-
mowanych przez społeczności uczonych. Na mocy tej koncepcji za-
nika też epistemologia jako odręb na dziedzina, szczególny namysł 
nad poznaniem. Wtapia się ona – ja ko że wszystko jest grą językową – 
w rozważania dotyczące społecz nego użycia języka, a użycie w ce-
lach poznawczych, naukowe gry językowe obdarzone są tylko taką 
specyfiką, że toczą się w szczegól nych, elitarnych, naukowych spo-
łecznościach.

Całkowicie autonomiczny świat skonstruowany wyłącznie z obiek-
tów językowych, rzeczywistość symboli szczególnego typu lub też 
rzeczywistość znaków specyficznego typu są pomysłem niewykonal-
nym i nawet jego początków nie da się utrzymać. Definicje języ ka po-
wołują byty inne niż czysto językowe. Przede wszystkim przy wołują 
świat sensów, a ten świat – w każdej proponowanej ich teorii – zawiera 
obiekty inne niż sam język rozumiany syntaktycznie. Sen sy języko-
we są osadzane między innymi w rzeczywistości obiektów psychicz-
nych (w asocjacyjnej teorii znaczenia), w świecie obiektów idealnych 
(w  koncepcjach typu Fregowskiego), w  świecie obiektów w  sensie 
metafizycznym (w niektórych przynajmniej referencyjnych teoriach 
znaczenia), w  rzeczywistości użytkowników języka (w  we ktorowej 
koncepcji Hilarego Putnama). Jest więc graficzny lub dźwię kowy ze-
spół znaków zwany językiem i zespół znaczeń. Ponadto każ da kon-
cepcja języka przywołuje jego funkcję – komunikacyjną, polegają-
cą na przekazie znaczeń. Ta funkcja ma sens, o ile istnieje ktoś, kto 
odbiera językowe komunikaty, i ten ktoś, kto je nadaje. Rozumie-
nie języka wymaga więc przywołania jego użytkowników.

Można tkwić przy dogmacie o zamkniętości języka w nim sa-
mym, przy tezie, że nie ma wyjścia poza świat gier językowych, który 
staje się światem jedynym, bo wszelkie inne, niedostępne, niewyra-
żalne, niewyobrażalne i niepoznawalne tracą sens i rację bytu. Bada-
nia języka – nawet jeśli mają być jedynie badaniami gramatycznymi, 
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lecz o pew nym stopniu filozoficznego przetworzenia kwestii grama-
tycznych i po szukiwania źródeł konstrukcji gramatycznych – odsy-
łają z reguły do tego, co znajduje się poza nim i co go konstytuuje, co 
nadaje mu sens, co wyposaża go w odniesienia przedmiotowe. No-
ama Chomsky’ego teoria gramatyki sięgająca do a priori, fundująca 
reguły językowe w naturze podmiotowości i w wiedzy apriorycznej 
ludzkiego podmiotu po znania, dostarcza potwierdzenia niemożno-
ści ograniczenia badań nad językiem do niego tylko, oderwania go 
od wszelkich innych obiektów. Język nie stanowi świata autonomicz-
nego i w związku z tym nie moż na uczynić go zamkniętym uniwer-
sum dociekań. Język nie jest samo istny; zawsze towarzyszą mu inne, 
niejęzykowe uniwersa metafizycz ne, a przynajmniej światy konstru-
owane. Te usprawiedliwiają jego istnienie. One też decydują o wła-
snościach języka. Badania języka – zwłaszcza jeśli mają zaspokajać 
wieczny i  nieusuwalny filozoficzny niedosyt wyjaśnień, pogłębień 
dyskursu – odsyłają także do użytkow ników języka, a więc także do 
szczególnie pojętego podmiotu poznania. Program lingwistycznych 
badań w filozofii nie jest więc progra mem zamkniętym na samym 
języku. W każdym razie nader trudno od izolować problemy języka 
od innych zagadnień, w tym przede wszy stkim od kwestii podmio-
tu działań językowych. Wydaje się, że jest to niewykonalne. Można 
sądzić, że konieczne jest zwrócenie się, a raczej powrócenie do kate-
gorii wypracowanych między innymi w filozofii świadomości, cho-
ciaż mających zasięg ogólniejszy, gdyż niezawężo ny do specyfiki kar-
tezjańskiego cogito.

Postulaty usunięcia kategorii podmiotu i  problemu podmio-
tu po znania w  filozofii lingwistycznej zostają poniechane wkrótce 
po roz poczęciu rozważań, gdyż przestrzegane restryktywnie wpę-
dzają je w całkowitą jałowość. Szczególnie kategoria podmiotu jest 
nieuniknio na w badaniach języka, a zwłaszcza w językowo wyarty-
kułowanej wie dzy. Podmiot wkracza jako twórca i użytkownik języ-
ka, jako ktoś, kto konstytuuje językowe sensy, i jako ktoś, kto odno-
si wyrażenia języko we do dziedzin poza językiem (dziedziny bytów 
lub obiektów skon struowanych), nadając w ten sposób sens jego ist-
nieniu i lingwistycz nym fenomenom. Bez kategorii podmiotu język 
jest tworem zupełnie niepoddającym się wyjaśnieniu, począwszy od 
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gramatyki, której kon stytucja opiera się przecież na typowo ludzkim 
(zakodowanym w struk turach umysłu), jak wnoszą współcześni lin-
gwiści i filozofowie języ ka, przedstawianiu rzeczywistości.

Dyrektywa druga – podmiot poznania  
jako destruktor wiedzy

Druga dyrektywa, prowadząca do zasadniczych zmian ujmowa-
nia podmiotu poznania, obecna we współczesnej filozofii nauki, 
a  głoszą ca, iż podmiot poznania generuje błędy i  fałsze, jest nie-
konsystentna z pierwszą pod pewnymi względami, jednak nie pod 
wszystkimi. W  tej drugiej dyrektywie problem podmiotu jest do-
strzeżony, jest podniesio ny i uznany za istotny w namyśle nad na-
uką. Jednak podmiot pozna nia pojawia się w funkcji tak szczegól-
nej, niezamierzonej, a przeciw stawnej do zamierzonej, że rodzą się 
wątpliwości, czy można go w ogóle nazywać podmiotem poznania, 
a więc tym, który poznaje, tym zatem, który wiedzę uzyskuje, który 
jest odpowiedzialny za jej pozy tywne wartości poznawcze.

W dyrektywie nakazującej podnieść (i to wyłącznie) w dyskur-
sie rolę podmiotu poznania jako destruktora wiedzy podmiot po-
znania peł ni funkcje jedynie poznawczo negatywne, występując jako 
ten, kto wie dzę niszczy, kto obniża jej wartości poznawcze. I ta rola 
nie jest zni welowana, a przynajmniej złagodzona funkcją pozytyw-
ną – funkcją tego, który wiedzę tworzy, bez którego wiedza, mniej 
lub bardziej ułomna i  niedoskonała, wadliwa i  ograniczona – jest 
w ogóle możliwa.

Namysł nad podmiotem poznania sterowany dyrektywą 
ujmowa nia podmiotu poznania jako destruktora wiedzy pomija za-
sadniczą funkcję podmiotu poznania, to jest funkcję uzyskiwania 
wiedzy. W tej dyrektywie zupełnie nie jest ważne, że podmiot po-
znania uzyskuje wie dzę – niepełną, obarczoną błędami, ogarnia-
jącą jedynie małe elemen ty jakoś rozpoznanej, wyobrażonej rze-
czywistości, ale jednocześnie naj lepszą, jaką może uzyskać przy 
ograniczeniach pochodzących z jego natury. W tym podejściu po-
zytywna, konstruktywna rola podmiotu po znania znika całkowi-
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cie. Owo pominięcie jakiejkolwiek konstruktyw nej roli podmiotu 
poznania może skłonić do wątpienia, czy tak pomy ślany podmiot – 
jako obiekt zakłócający poznanie, niszczący jego wartości poznaw-
cze, wprowadzający błędy, ograniczający perspekty wy poznawcze – 
można w ogóle określić mianem podmiotu poznania.

Zamysł dyrektywy traktującej podmiot poznania jako destruk-
tora wiedzy i  jej funkcjonowania w  rozważaniach nad nauką jest 
związa ny ze szczególną koncepcją poznania. Koncepcja ta ma dłu-
gą trady cję, związaną z idealistycznym, historycznie zakorzenionym 
klimatem konstrukcji teorii poznania. Wszelkie poznanie przepajał 
duch ideali styczny w tym szczególnym, nietypowym sensie, że za-
wsze dążono w ustanawianiu jego warunków do wymyślonych ide-
ałów, zawsze usi łowano odszukać te ideały w realnym życiu albo usi-
łowano przenieść je do realnych sytuacji poznawczych, a formułując 
rzecz swobodnie, próbowano tchnąć w  nie ducha rzeczywistości. 
Bardzo często, szcze gólnie w filozofii, a także w intelektualnych re-
fleksjach o różnym ro dowodzie, dominowało kontemplacyjne dąże-
nie do absolutu, pragnie nie dorównania ideałom lub przynajmniej 
przybliżenia się do nich. Realne przeszkody zdawały się zawsze moż-
liwe do ominięcia, przejścia, odsunięcia. Wzlot ku wyżynom ducha 
i tego, co te wyżyny wno szą, jakie idealne obrazy rysują, określał epi-
stemiczne przedsięwzię cia i  wytyczał koncepcje poznania, zawsze 
o charakterze normatyw nym; realny świat miał się przystosować do 
głoszonych ideałów. Zgoda na realność, na potoczność, na zdrowo-
rozsądkowy minimalizm była obrazą umysłu nawiedzonego wielki-
mi ideami, obcującego z absolu tem. Równoważna była poniechaniu 
walki o wyższe człowieczeństwo, odsuwała wzloty ducha i poprze-
stawała na danej codzienności. Inte lektualna myśl od starożytno-
ści zawierała przeświadczenie, że możli wa jest – chociaż musi zostać 
okupiona pracą i wysiłkiem – lepsza ludz ka natura niż ta, którą re-
prezentują poszczególni, realnie żyjący ludzie, lepsza zatem niż dane 
nam, niedoskonałe egzemplarze ludzkiego ga tunku. Możliwe jest 
przekraczanie własnych ograniczeń i niedoskona łości, a powinno-
ścią człowieka jest walka o własne człowieczeństwo, przekraczanie 
własnej niedoskonałości. Ideały opanowały sposób my ślenia w wie-
lu sferach, ukształtowały także rozważania nad poznaniem. Realne 
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poznanie było zawodne i niedoskonałe, filozofowie nie rozpa trywali 
zatem poznania faktycznie uzyskanego, lecz poznanie idealne, ideał 
o najwyższych, absolutnych wartościach poznawczych. Tylko ta kie 
zasługiwało ich zdaniem na nazwę „poznanie”.

Klasyczne definicje poznania, jednak brane pod uwagę także 
w fi lozofii współczesnej, na przykład przez Bertranda Russella i Al-
freda J. Ayera, przypisują mu warunek prawdziwości, przy czym 
prawdę ro zumieją w  duchu absolutystycznej koncepcji teorii refe-
rencyjnej6. Nie zliczona liczba przypadków poznania, nawet zupeł-
nie niewyszukanych, wykazuje, że koncepcje te prezentują obrazy 
poznania jawnie niezgod ne z  poznaniem realizowanym. W  isto-
cie przedstawiają one ideały, wy obrażenia wiedzy idealnej zgod-
nej z roszczeniami poznawczymi po stulowanymi w poszczególnych 
koncepcjach. I w stosunku do tych normatywnych roszczeń ocenia-
ne jest poznanie realne, realne w tym sensie, że faktycznie realizo-
wane. Miarą zawodności poznania, miarą odstępstwa od poznania 
idealnego jest porównanie poznania wyobra żonego, zgodnie z przy-
jętymi ideałami, z roszczeniami normatywnej epistemologii, i pozna-
nia faktycznie realizowanego. Błędy i wadliwość poznania ocenia się, 
biorąc za wzorzec ideały przyjęte w roszczeniach normatywnej epi-
stemologii.

Generalnym, wspólnym i podstawowym źródłem niedociągnięć 
poznawczych jest to, iż poznawanie nie realizuje się w  tej postaci, 
ja ką postulują epistemologowie, jak ich zdaniem poznanie powin-
no prze biegać, jakie powinno mieć wartości poznawcze. Za różnicę 
pomiędzy ideałem poznania (normą epistemologiczną) a rzeczywi-
stością (pozna niem faktycznie realizowanym) czyni się odpowie-
dzialnym głównie podmiot poznania, bo to on przecież jest sprawcą 
poznania. Nawet jeśli przyczyną błędów są wady aparatury pomia-
rowej albo niewłaści wie dobrane warunki doświadczalne, to i  tak 
u podstaw tych błędów znajduje się podmiot poznania, gdyż to on 
jest odpowiedzialny za wszystkie elementy sytuacji poznawczej. Tak-
że winą podmiotu jest to, że nie zna on wszystkich założeń koniecz-

6 Prawda ma być doskonałą kopią poznawanej rzeczywistości, całkowicie nie-
zależnej od podmiotu.
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nych do wyciągnięcia popraw nych wniosków teoretycznych. Gdy-
by bowiem władze poznawcze podmiotu były nieograniczone, to 
wnioskowanie miałoby bardziej war tościowy charakter. W całkiem 
ogólnym przypadku za to, iż poznanie rzeczywiste nie spełnia nor-
matywnych roszczeń epistemologów, czy ni się odpowiedzialnym 
podmiot poznania. Poznanie byłoby doskona łe, charakteryzowałyby 
je wszystkie ujawnione absolutne wartości po znawcze, gdyby pod-
miot poznania nie miał wad poznawczych, gdyby jego możliwości 
poznawcze były odpowiednie, to znaczy doskonałe. To zatem pod-
miot poznania jest generatorem wad poznawczych, źródłem błędów, 
źródłem poznawczej zawodności. To on nie dyspo nuje odpowiednio 
bogatymi, wysublimowanymi i  sprawnymi zdolno ściami poznaw-
czymi, aby mógł spełniać warunki poznania wytyczo ne przez nor-
matywnych epistemologów. Wada podmiotu poznania polega, ogól-
nie rzecz biorąc, na tym, że nie spełnia on warunków wy myślonego 
podmiotu idealnego, nie ma natury takiej, jaką powinien mieć we-
dług epistemologicznych norm. Zdaniem (zakamuflowanym, nie-
wyrażonym jawnie, przynajmniej niezupełnie jawnie) większo-
ści epistemologów i filozofów nauki, także współczesnych, źródłem 
man kamentów poznawczych jest to, iż poznanie rzeczywiste jest 
inne niż skonstruowane jego wyobrażenia, będące epistemologicz-
ną normą. W nowożytności norma epistemologiczną określała po-
znanie jako absolutne: prawdziwe nie częściowo, ale absolutnie, do-
skonale zgodne z rzeczywistością, absolutnie obiektywne, absolutnie 
adekwatne, ab solutnie pewne. Nie dopuszczano przypuszczenia, że 
wartości poznaw cze mogą mieć charakter stopniowalny, gdyż to od 
razu kojarzono z dezynwolturą poznawczą, z całkowitą poznawczą 
anarchią. Nawet obecnie relatywizm uznawany jest przez wielu (któ-
rzy nie wgłębiają się w  jego możliwe interpretacje, w  rozmaitość 
wersji) za totalny atak na racjonalizm, na przeświadczenie o wiary-
godności poznawczej, za wprowadzenie kompletnej anarchii do wi-
zji poznania.

Nasuwa się tu pytanie fundamentalne: co jest podstawą norm 
po znawczych? Co uprawnia do ich wytyczania? Na jakich pod-
stawach epistemologowie utrzymują, że poznanie winno przybie-
rać taką, a nie inną postać? Normy są konstruowane, są wymyśla-
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ne, oderwane od rze czywistości; to oderwanie stanowi podstawę ich 
tworzenia. Nie odwo łują się do niczego istniejącego w świecie rze-
czywistym, ludzkim lub innym. Istnieją w świecie fikcyjnych kon-
struktów, w świecie podob nym do świata Platońskich idei, a istnieją 
realnie7 tylko w imaginacji filozofów. Są ekspozycją idei – albo naiw-
nych, albo zapominających – rzeczywistości, która winna ograniczać 
epistemologiczne normy. Są przedstawieniem snu, legendy o lepszej 
rzeczywistości, o nieograni czonych władzach człowieka i o jego nie-
ograniczonych możliwościach poznania świata. Usprawiedliwienie 
obrońcy norm nasuwa się tu przede wszystkim takie: do poznania 
przedstawianego w normatywnej epistemologii, poznania idealnego, 
poznanie realne zbliża się asymptotycznie, drugie jest aproksymacją 
pierwszego. Lecz to przeświadcze nie można przyjąć tylko w bardzo 
szczególnych modelach poznania rzeczywistego i  w  bardzo szcze-
gólnym zbiorze norm. W związku z tym ma ono ograniczony zasięg.

Z  punktu widzenia epistemologii jako dziedziny normatyw-
nej i przyjmowanych w niej absolutystycznych modeli poznania re-
alny pod miot poznania nie tworzy wiedzy, tylko jej surogat, o  co 
najwyżej czę ściowych wartościach poznawczych. Rezultaty pozna-
nia realizowane go przez rzeczywisty podmiot poznania są ograni-
czone, zmienne, nieuchronnie falsyfikowane, mają skończoną do-
kładność (a więc nie są zupełnie dokładne, zawierając niepewność, 
nieokreśloność) i  zawiera ją błędy (wyniki błędnych wnioskowań, 
niepewne założenia rozumo wań, błędy pomiarowe i wiele innych). 
Wiedza rzeczywista obarczona jest błędami, niepewnością poznaw-
czą, nie jest w  ogóle wiedzą według klasycznych definicji teorio-
poznawczych. Takie poznanie, a w istocie – jak oceniają zwolenni-
cy tradycyjnych modeli poznania – quasi-po znanie można uzyskać 
w świecie rzeczywistym. Owo quasi-poznanie realizowane w świecie 
rzeczywistym zbliża się pod pewnymi względa mi do autentyczne-
go poznania, jednak nie spełnia wszystkich jego kry teriów ustalo-
nych w tradycyjnych teoriach poznania – i nowożytnych, i całkiem 
współczesnych, np. Rodericka Chisholma. Takie połowiczne po-

7 „Realnie” znaczy tu: w  świecie bytów lub, inaczej, w  rzeczywistości w  meta-
fizycznym sensie terminu, powołując się na określenie Hilarego Putnama.
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znanie, nigdy w pełni wiarygodne, któremu nie przysługują żądane 
wartości poznawcze, a  więc niebędące poznaniem autentycznym, 
nie jest całkowicie zadowalającym osiągnięciem poznawczym. Nie 
dosię ga ideałów stawianych poznaniu. Poznanie rzeczywiste ma 
braki dyskredytujące z punktu widzenia norm wytyczonych w epi-
stemologii. I te braki, a nie osiągnięcia poznawcze (które są w zasa-
dzie osiągnięciami częściowymi, nie w pełni satysfakcjonującymi) 
skupiają uwagę w filo zofii nauki, tak jak skupiają uwagę w rozma-
itych teoriach poznania.

Pytanie o  genezę i  naturę braków brzmi: dlaczego poznanie 
auten tyczne, to jest doskonałe, równoważne epistemologicznym ide-
ałom, nie jest możliwe? Co powoduje jego wadliwość, jego poznaw-
cze braki? Źródeł wadliwości poznania rzeczywistego poszukuje się 
w  naturze rze czywistego podmiotu poznania; to on ma odpowia-
dać za wady poznaw cze, gdyż nie dosięga swojego ideału konstru-
owanego przez epistemologów. Odpowiedzi, dlaczego poznanie rze-
czywiste nie dorównuje epistemologicznym normom, poszukuje się 
w  roztrząsaniu wad podmiotu poznania, jego ułomności z  punk-
tu widzenia celów poznaw czych. Podmiot poznania, który realizu-
je poznanie spełniające epistemologiczne kryteria, to podmiot ideal-
ny. Nie ma on specyficznie ludz kich ograniczeń, gdyż jest obiektem 
wymyślonym, skonstruowanym, ideałem właśnie, do którego ludzie 
rzeczywiści nie mają dostępu – z tej racji, że, przywołując Platona, 
są marnymi odbiciami świata idei albo dlatego, że ideały są formuło-
wane nierealistycznie (ale przecież nie na realistyczności polega za-
mysł tworzenia ideałów) i nie przedstawiają świata po prostu nieco 
ulepszonego, nieco lepszej wersji nas samych, do której można z po-
wodzeniem dążyć, ale przedstawiają sen, marze nie, coś niedościgłe-
go. Władze poznawcze idealnego podmiotu pozna nia są nieskoń-
czone i doskonałe, nie mają zaburzeń, nie podlegają ogra niczeniom, 
które są nieusuwalną przypadłością ludzkiego podmiotu poznania. 
Faktyczne poznanie i  rzeczywisty jego podmiot nie są uj mowane 
wprost. Nie rozważa się zrealizowanych przypadków pozna nia i jego 
osiągnięć, ale bada się je przez ich porównanie z uprze dnio zadany-
mi ideałami, które nigdy nie biorą pod uwagę faktycznego podmiotu 
poznania i związanej z nim ludzkiej natury. Porównanie pra wie za-
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wsze przynosi pesymistyczne wyniki; poznawcze normy nie są speł-
niane w realnym poznaniu.

Epistemologia i, w  szczególności, teoriopoznawcze docieka-
nia nad nauką oferują wgląd nie tylko pesymistyczny, ale nawet mi-
zantropijny w naturę poznania i w funkcjonowanie jego podmiotu. 
Pytają, dlaczego wiedza jest zawodna, nie jest pewna, nie osiąga się 
w niej praw dy w sensie absolutnym, dlaczego nie można stworzyć 
wiernej kalki rzeczywistości, dlaczego wszystkie intelektualne osią-
gnięcia, w  tym te orie naukowe, te wytwory najwyższych wzlotów 
umysłu, trzeba w  koń cu porzucić. Dlaczego wiedza w  tak nikłym 
stopniu przypomina ideał wiedzy narzucający się i leżący poza wąt-
pliwościami dla umysłów mniej krytycznych, osadzony w myśleniu 
zdroworozsądkowym?

Może przyczyną są błędne ideały, które prowadzą do degradacji 
rzeczywistości? Może ideały nie stanowią tu wyzwania, nie wznosząc 
realnego poznania na wyższy poziom? A  uniemożliwiają w  ogóle 
dro gę ku nim, nie są tym światłem w mroku, które ułatwia błądze-
nie i wskazuje drogę? Może ideały są tak odległe od natury ludzkich 
moż liwości poznawczych, od natury ludzkich procesów poznaw-
czych i natury ich wyników, że wysiłki ich pogodzenia, zbliżenia ich 
do sie bie są przedsięwzięciem daremnym, skazanym na przegraną 
bez wzglę du na charakter sytuacji poznawczej? Ale wobec tego, czy 
te ideały mo gą stanowić normy, czy bowiem norma może być nie-
realizowalna z przyczyn zasadniczych, z powodu nieuniknionej roz-
bieżności pomię dzy nią a naturą rzeczy nią normowanych? Jakie są 
i czy w ogóle istnieją granice dowolności w kreowaniu przez episte-
mologów norm poznawczych?

Rzeczywisty podmiot poznania, tworzący wiedzę faktycznie 
uzy skaną, ocenia się z perspektywy wyobrażenia podmiotu idealne-
go. Ze stawienie to wykrywa wady podmiotu poznania funkcjonują-
cego w realnym poznaniu względem poznania idealnego. Są to wady 
względem rzeczywistości ideałów epistemicznych, względem tej rze-
czywistości, o której wiadomo, że jest nieosiągalna przez obiekty ist-
niejące realnie. Pojęcie wad poznawczych przybiera tu wobec tego 
szczególny sens – poznanie faktycznie osiągalne i jego podmiot ze-
stawia się z epistemicznym nierealnym marzeniem, z wymyślonym 
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ideałem, który nazywa się epistemologiczną normą. Normy w nor-
matywnej epistemologii są też szczególne, gdyż nie podają wzorców 
do spełniania czy naśladowania, a nawet, w wielu wypadkach, nie 
określają, jak się do nich zbliżać. Są to konstrukcje wyobrażeń, któ-
re nie przypominają rzeczywistych pro cesów. Często nie są to – jak 
można by sobie wyobrażać realistyczną normę możliwą do spełnie-
nia – rekonstrukcje idealizacyjne rzeczywi stych cech poznania. Nor-
my zapominają o rzeczywistości, ignorują ją i jej główne wskazówki, 
które powinny określać przynajmniej ich ogól ny charakter.

Normy są pozbawione wartości, jeśli nie pozostają w  żadnym 
związku z rzeczywistością, jeśli nie dają rzeczywistości szans na speł-
nienie. Ideały, aby mogły przekształcić się w rzeczywistość, nie mogą 
zbyt radykalnie odbiegać od tej rzeczywistości, muszą respektować 
jej ograniczenia i uwzględniać jej naturę. Epistemologia normatyw-
na, two rząc normy poznawcze, winna być ograniczona rzeczywisty-
mi warun kami poznania. Powinna pokazywać najlepszą drogę ku 
wznioślejszej rzeczywistości poznawania, jednak rzeczywistości ta-
kiej, którą można zaktualizować, która nie pozostaje na zawsze tylko 
hipotetyczną, nierealizowalną chimerą. Aby taka była, epistemologia 
zwana normatyw ną musi brać pod uwagę to, jakie jest poznanie rze-
czywiste, a więc musi uwzględniać wyniki epistemologii opisowej, 
z którą powinna być sprzężona. Normy powinny być kształtowane 
przez faktyczne warun ki poznania, przez realizowane własności po-
znawcze. Normy nie mo gą być całkowicie dowolne.

We współczesnej filozofii nauki rozpatrywane są różnice pomię-
dzy rzeczywistym podmiotem, uczestnikiem faktycznie prowadzo-
nej gry poznawczej, w tym naukowej, a podmiotem idealnym. Z tego 
punktu widzenia dostrzega się jedynie wady rzeczywistego podmio-
tu po znania i jedynie te elementy procesu poznawczego, w których 
funkcje realnego podmiotu odbiegają od epistemologicznego mode-
lu normatywnego. Rozpatrując funkcjonowanie podmiotu poznania 
w nauce, ba da się taki problem: jak rzeczywisty podmiot poznania 
nie dorównuje podmiotowi idealnemu? Co złego wnosi do poznania 
rzeczywisty pod miot poznania, nie dorównując podmiotowi ideal-
nemu, nie spełniając warunków poznania idealnego? W jaki sposób 
realny podmiot pozna nia działa destrukcyjnie w poznaniu? Jak róż-
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ni się wiedza przez nie go uzyskana od wiedzy będącej epistemolo-
gicznym ideałem?

Współczesna filozofia nauki traktuje realny podmiot pozna-
nia, bę dący specyficznie ludzkim podmiotem obciążonym ludzką, 
niedosko nałą naturą (w  tym cielesnością, przeważnie odrzucaną 
w kreacjach opartych na epistemologicznych ideałach), jako destruk-
cyjny czynnik w tworzeniu wiedzy. Filozofia nauki pomija funkcję 
podmiotu, znaj dującą się przecież w pierwszym planie, właściwego 
podmiotu pozna nia – obiektu, który wiedzę tworzy. Podmiot czy-
ni się odpowiedzial nym za popełniane błędy różnych typów, za za-
wodność prowadzonych rozumowań, za cząstkowy i prowizoryczny 
charakter wiedzy, ogólnie rzecz biorąc, za wszelkie wady poznania 
względem poznania idealne go, hipotetycznie realizowanego przez 
podmiot idealny, którego wyo brażenia ludzka istota nie jest w sta-
nie dosięgnąć. Utrzymuje się, że podmiot poznania, z jego specyficz-
nym aparatem zmysłowym, z ma kroskopowym ciałem, z ogranicze-
niami fizjologicznymi, psychiczny mi i społecznymi, tworzy wiedzę 
ułomną w porównaniu z poznaniem absolutnym, osiąganym przez 
istotę nieograniczoną poznawczo, dosko nałą, porównywalną z  de-
monem Laplace’a. W filozofii nauki, także w jej standardach akcep-
towanych obecnie, realny podmiot poznania jest ujmowany nie jako 
tworzący wiedzę, a więc determinujący jej naturę, ale jako – przez 
swą poznawczą ułomność w zestawieniu z podmio tem doskonałym, 
wyposażonym w boskie władze poznawcze – niwe czący możliwość 
osiągnięcia wiedzy perfekcyjnie dokładnej, absolut nie adekwatnej, 
o nieograniczonym zasięgu i głębi.

Standardowo podnoszone są takie oto kwestie dotyczące 
podmio tu poznania. Zmysły podmiotu nie są w stanie ująć w spo-
strzeżeniach obiektów małych (tak zwanych mikroskopowych) 
i  odległych (a  więc większości obiektów we wszechświecie) nawet 
przy użyciu percepcyjnych protez, w tym przede wszystkim optycz-
nych wzmacniaczy zmy słów (mikroskopów, teleskopów itp.). Pod-
miot poznania, będący obiek tem makroskopowym, zaburza proce-
sy pomiarów w fizyce kwantowej tak istotnie, że poznanie „czystych” 
przedmiotów mikroskopowych nie jest możliwe. Podmiot doświad-
czenia popełnia błędy, między innymi błędy pomiarowe, wikłając 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



59OBRAZ PODMIOTU POZNANIA W FILOZOFII  NAUKI 

w  nie w  konsekwencji wiedzę doświadczal ną, a  przez nią w  ogóle 
wszelką wiedzę. W  związku z  tą poznawczą ułomnością podmio-
tu poznania wiedza osiągana realnie nie może być absolutnie do-
kładna. Jeśli, przenosząc się na poziom metafizyki, zało żyć nieskoń-
czone bogactwo struktur świata i nieskończoną różnorod ność jego 
obiektów (w tym własności i prawidłowości, zwanych ina czej prawa-
mi przyrody), to ludzki podmiot poznania jako istota skończona nie 
jest w stanie poznawczo ogarnąć totalności świata. Ska zuje to wiedzę 
na aspektowość, ograniczoność, perspektywiczność wi dzenia. Psy-
chiczna konstrukcja podmiotu jest konserwatywna i nie elastyczna, 
w tym także konserwatywne i nieelastyczne są jego wła dze poznaw-
cze, jego sposób myślenia i uzyskiwania wiedzy. Sprawia to, że pod-
miot poznania nie zmienia zasadniczo raz przyjętych poglą dów, naj-
lepiej czując się w  rozwiązywaniu łamigłówek Kuhnowskiej nauki 
normalnej. Rozwój wiedzy jest przez to spowolniany, a zmiany mają 
charakter pokoleniowy.

Generalnie rzecz ujmując, standardowe podejście do pod-
miotu po znania w filozofii nauki prowadzi drogą zapominania, że 
ludzki pod miot tworzy wiedzę, że błędy, defekty, brak kopiujące-
go jej charakte ru należą do natury wiedzy jako tworu specyficznie 
ludzkiego, a nie są zakłóceniami obiektywności czy adekwatności 
pojawiającymi się wskutek epistemicznie destrukcyjnych i  dlate-
go poznawczo niepożą danych działań istoty ludzkiej, która ingeru-
je w uzyskiwanie wiedzy okazjonalnie, a nie w sposób konieczny. 
Ludzki podmiot jest ujmowa ny wyłącznie jako medium zakłócają-
ce procesy tworzenia wiedzy per fekcyjnie dokładnej i o nieograni-
czonym zasięgu.

Rozpatrywanie podmiotu poznania wyłącznie jako powodujące-
go błędy i defekty poznawcze wiąże się z ignorowaniem konstytutyw-
nej funkcji podmiotu poznania. Rodzą się zasadnicze wątpliwości, 
czy ludzki podmiot tak ujmowany jest w istocie jeszcze podmiotem 
poznania, a więc tym, który wiedzę wytwarza, czy jest on raczej tyl-
ko me dium, przedmiotem towarzyszącym poznaniu (a wobec tego 
nie podmiotem) deformującym poznanie, którego geneza pozostaje 
nieod gadniona, nie wiąże się sui generis z ludzkim podmiotem. Uj-
mowanie funkcji podmiotu poznania wyłącznie przez popełniane 
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przez niego błędy, przez generowaną przez niego niedoskonałość jest 
w istocie destrukcją kategorii podmiotowości.

Gdy rozpatruje się podmiot poznania jako destruktora wie-
dzy, umy ka w ogóle fakt epistemiczny podstawowej rangi, iż to dzię-
ki obecno ści ludzkiej istoty, poznawczo słabej, niedoskonałej i mo-
mentami fatalnie ułomnej, poznanie w  ogóle jest możliwe, iż to 
ludzki podmiot jest twórcą wiedzy, i to twórcą specyficznym, nieza-
stąpionym przez żaden inny obiekt w poznawczo dostępnych obsza-
rach rzeczywistości – wbrew tezom zwolenników programu sztucz-
nej (komputerowej) inteligencji. W  tak ustalonej perspektywie 
namysł prowadzi się nie nad fundamen talnym pytaniem teorii po-
znania, a mianowicie nad pytaniem, jak wie dza jest możliwa, ale roz-
trząsa się problem, dlaczego nie jest możliwa wiedza idealna. Przy-
czyny niemożliwości wskazuje się w nieidealnej (w odniesieniu do 
skonstruowanego obrazu wiedzy, z założonymi, ab solutnymi warto-
ściami poznawczymi) naturze podmiotu poznającego.

Dyrektywa trzecia – unaukowienie wiedzy o umyśle

Kwestia psychofizyczna stosunku ciała do umysłu oraz kwestia na-
tury umysłu wydawały się starodawne8 i były zupełnie obce filozo-
fii nauki w jej okresie futurystycznym, za jaki można uznać pierwszą 
połowę XX wieku. Obie te kwestie były niezgodne ze scjentystyczny-
mi trendami w filozofii nauki. W myśli neopozytywistycznej scjen-
tystyczne trendy przyjmowały szczególną treść. Nie głosiły idei 
naturalizowania episte mologii, a  więc też nie podważały autono-
micznego statusu filozofii; ich metoda logicznej rekonstrukcji wy-
tyczająca istotę filozofowania nie po chodzi z  nauk szczegółowych, 
ale jest specyficzną filozoficzną konstruk cją, pozwalającą zachować 
autonomiczność filozofii. Ówczesne trendy scjentystyczne powoły-
wane w filozofii nauki utrzymywały, iż twierdze nia w niej głoszone 

8 Należały do obszaru problemowego epistemologii kartezjańskiej, którą filozo-
fia nauki tego okresu, utworzona na programowych deklaracjach neopozytywi-
zmu, ne gowała.
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powinny być zgodne z naukowym obrazem świa ta, przy czym „na-
ukowy” oznaczał „akceptowany w naukach przyro dniczych”. Umysł 
nie należał do tego obrazu; był konstrukcją filozoficzną, niemającą 
swego odpowiednika w nauce. Wszystkie pro blemy dotyczące umy-
słu, jego własności, jego funkcji w poznawaniu, jego relacji do cia-
ła i udziału w konstytucji podmiotu poznania miały, jak uznawano, 
charakter autonomicznie filozoficzny. W ówczesnej na uce nie stwo-
rzono środków pozwalających rozpatrywać te problemy.

Kwestię psychofizyczną i  samo pytanie o naturę umysłu aż do 
bar dzo niedawnej współczesności uważano za jeden z  obszarów 
autonomicz nych filozofii, za jej dziedzinę, do której nie ma wstępu 
nauka. Panowa ło bowiem powszechne przekonanie, że środki na-
uki (za naukę uznawano nauki przyrodnicze lub przynajmniej te, 
które spełniały jej metodyczne standardy, co wykluczało większość 
szkół w  psychologii) nie są w  ogóle odpowiednie do badania sfe-
ry wewnętrznej ludzkiego ja. Uważano – i w nauce, i w filozofii – tę 
sferę za obszar, który zapewnia filozofii trwa nie mimo ataków scjen-
tyzmów (proponowanych w różnych wersjach i o różnej sile), gdyż 
gwarantuje jej autonomię. Sądzono, iż wszelkie roz strzygnięcia pro-
blemu natury umysłu oraz, w szczególności, jego relacji do świata 
materialnego i jego funkcji poznawczych nie spełniają rygo rów my-
ślenia naukowego albo też odżegnują się od niego i z tego powo du 
nie mogą znaleźć się w kręgu naukowych wizji świata.

Początku autonomicznej filozoficzności umysłu i  naukowości 
obiektów materialnych, tego antagonizmu tak silnego i długotrwa-
łego, iż wydawało się, że nie do pokonania, można upatrywać w filo-
zofii do wolnie odległej. Już w starożytności pojawia się problem du-
alności na tury poznającego i poznawanego, dualności ich własności 
i ich substan cji. Problem odmienności umysłu od poznawanych ze-
wnętrznych9 przedmiotów towarzyszy filozofii niemal zawsze i  za-
wsze stanowi w niej jedną z fundamentalnych trudności, ponieważ 
od niego zaczyna się filozoficzny namysł w całej filozofii świadomo-

9 Zewnętrzność odnosi się do relacji obiektu względem umysłu i nie wiąże się 
koniecznie z  tezą realizmu; zewnętrzne są konstrukcje, w  których tworze-
niu podmiot, oprócz komponentów obcych wobec siebie, angażuje elementy 
subiektywne.
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ści i jego rozstrzy gnięcie wpływa na rozwiązania wszystkich innych 
kwestii. Wyraźne ustanowienie kwestii psychofizycznej przypisuje się 
Kartezjuszowi; to on bowiem spolaryzował stanowiska i to on wy-
raźnie opowiedział się za dualizmem, tak dobrze wkomponowanym 
w całą europejską trady cję intelektualną, zaczynającą się w starożyt-
ności, a lokującą ludzką du szę i poznający umysł w dziedzinie obiek-
tów niematerialnych. To me tafizyczne przeciwstawienie wpływało 
nieprzerwanie na dociekania epistemologiczne i problem poznawa-
nia obiektów materialnych przez niematerialny umysł.

Przepaść pomiędzy światopoglądem nauk przyrodniczych a wyo-
brażeniami człowieka, który myśli, rozumuje, ujmuje i  intelektual-
nie przenika rzeczywistość wobec siebie zewnętrzną, wywodzi się 
nie tyl ko z Kartezjańskiego dualizmu metafizycznego i stowarzyszo-
nego z nim epistemologicznego przeciwstawienia dwóch rodzajów 
pozna nia. Podstawa tej przepaści tkwi w konstrukcjach starożytnych 
Greków, których filozoficzne idee ukształtowały schematy myślenia 
na tak głę bokim poziomie, że powszechnie wydają się nieodwołalne. 
I trudno rozpoznać z pewnością, czy powszechne inwarianty ludz-
kiej kultury, rodzące się i kształtujące w głębi ludzkiej natury, wpły-
nęły na takie, a nie inne treści filozoficzne, czy też determinowanie 
ma kierunek prze ciwny. W każdym razie przenikanie filozoficznej 
myśli greckiej do ogólnych zasad filozofii, kształtowanie ich oraz 
trwanie starożytnych idei filozoficznych do współczesności są tak 
niewątpliwe, że stały się niemal banałem traktowanym jako prawda 
oczywista i pozbawiona wątpliwości.

Od Sokratesa wywodzi się idea podstawowa, która sprowadza 
na turę człowieka do tego, co w nim niematerialne, do jego bezciele-
snej duszy, do psyché. Człowiekiem jest jego dusza, ponieważ dusza 
jest tym, co odróżnia człowieka od innych rzeczy, co stanowi o jego 
odręb ności i specyfice (zob. Reale, t. 1, 1994, s. 316). Sokrates także 
okre ślił duszę (psyché) w sposób prawie epistemologiczny, co pozwa-
la przejąć jego antropologiczne rozważania do obszaru dociekań nad 
poznaniem i ponadto połączyć obie sfery. Dla Sokratesa „dusza jest 
naszą myślącą i  działającą świadomością, naszym rozumem i  sie-
dliskiem naszej aktywności myślenia i działania etycznego. Krótko 
mówiąc, dla Sokratesa dusza jest świadomym ja, jest intelektualną 
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i moralną oso bowością” (Reale, t. 1, 1994, s. 317). Sokrates stworzył 
więc lub odkrył ten aspekt w człowieku, który określa jego osobo-
wość i który odpowiada za poznanie. Dusza albo – bez później wnie-
sionych religijnych odniesień – psyché jest tym, co poznaje. Już So-
krates tworzy więc tę trady cję intelektualną, tak charakterystyczną 
zarówno dla myśli chrześcijań skiej, jak i dla filozofii, w której pod-
miot poznania jest niematerialny. Dusza jest bowiem bezcielesnym 
pierwiastkiem w człowieku, ponad to jedynym elementem dla nie-
go istotnym, bo właśnie konstytuującym go jako człowieka, tworzą-
cym jego naturę. Dusza jest tym, co odróż nia człowieka od zwierząt 
i od całej przyrody.

„Dusza”, „duch”, „duchowość” są terminami przebrzmiałymi 
w  fi lozofii, przede wszystkim ze względu na wniesienie ich do re-
ligii i  nadanie im znaczenia religijnego, uwikłanego w  koncepcje 
teologicz ne. Termin psyché brzmi bardziej współcześnie; psychi-
ka przecież jest powszechnie akceptowaną kategorią psychologicz-
ną, także w nauce. Pierwotnie w filozofii greckiej oba terminy były 
równoznaczne. Jed nak, pomijając skojarzenia znaczeniowe i  kwe-
stię współczesności ter minów, Sokrates uczynił krok najważniej-
szy, przesądzając o kształtach nadawanych człowiekowi w całej póź-
niejszej kulturze świata zacho dniego, związanej z cywilizacją grecką, 
wywodzącej się z niej. Według koncepcji starożytnych Greków isto-
ta człowieka tkwi w sferze nie materialnej. Od stwierdzenia niema-
terialności człowieka filozofia już zawsze boryka się z  dualnością 
sfer bytu, z kwestią poznawania po stawioną jako przenikanie pod-
miotu do innej, materialnej sfery bytu, jako pokonywanie granicy, 
która, zdawałoby się, jest niemożliwa do pokonania ze względu na 
przepaść ontyczną. Psyché, będąca konstruk cją albo odkryciem So-
kratesa, zostaje przeciwstawiona ciału i w histo rycznym ciągu subli-
macji pojęcia zostaje całkowicie zautonomizowana. Człowiek został 
rozdwojony, a  następnie jego natura została pozbawiona cielesno-
ści. Związek ciała z duchem wydaje się całkiem przy padkowy, nie-
narzucony przez konieczności tkwiące w duchu i niewy tyczony tak-
że przez ciało, które w ogóle przecież przestaje być konstytutywnym 
elementem ludzkiej natury. Określenie natury człowieka przez So-
kratesa zdecydowało o  losach całej filozofii, wyznaczając jej głów-
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ny nurt. Problemowi natury człowieka Sokrates nadał rozstrzygnię-
cie, które od ujęcia antropologicznego prowadzi wprost do rozwa żań 
nad poznaniem. W duszy człowieka najważniejsze jest dla Sokra tesa 
poznanie. W typowym dla Grecji intelektualizmie areté, najważniej-
szą cnotą, jest przecież poznanie, wiedza. „Jeżeli człowieka wyróżnia 
spośród innych rzeczy dusza, a dusza jest świadomym, rozumnym 
ja, wówczas areté, czyli tym, co pełni tę świadomość i  ro zumność 
urzeczywistnia, może być tylko wiedza i poznanie” (Reale, t. 1, 1994, 
s. 326). Skoro najważniejszą czynnością ludzkiego ducha jest pozna-
nie, to w ludzkiej naturze zawarty jest podmiot poznania. Przytoczyć 
tu wypada ponownie stwierdzenia Giovanniego Reale: „Najwyższą 
wartością dla ludzi jest więc poznanie, jako że właśnie po znanie czy-
ni duszę taką, jaka być powinna, i z tego powodu spełnia człowieka, 
którego istotą jest dusza” (Reale, t. 1, 1994, s. 327).

Koncepcja Sokratesa sugeruje zatem, że poznanie nie jest sfe-
rą wy odrębnioną z ludzkiego życia, czymś szczególnym, co zmusza 
do od wrócenia się od potoczności, i czymś, co nie należy do natu-
ry czło wieka, lecz w pewnych wymiarach jest dla tej istoty obce, jako 
że jest wyjątkowe w  ludzkim życiu. Sokrates myśli przeciwnie, lo-
kując pod stawę poznania w naturze człowieka. Nadto w intelektu-
alistycznym du chu greckiej kultury czyni z  poznania najważniej-
szą wartość ludzkie go życia. Podmiot poznania jest konstytuowany 
wprost przez ludzką naturę (a  nie konstruowany z  jakichś wybra-
nych ludzkich cech jak u Kartezjusza), jest w niej zawarty jako naj-
ważniejsza jej strona. Cno ta jest wiedzą, poznaniem. Poznanie stoi 
u  podstaw ludzkiej natury, konstytuując ją i  będąc jej najwyższą 
wartością. Wobec tego podmiot poznania tkwi w tej naturze, stano-
wiąc ją. W Sokratejskim obrazie pod miot poznania nie jest, tak jak 
u  Kartezjusza, obiektem skonstruowa nym przez abstrakcję z  pew-
nych, wybranych aspektów ludzkiej na tury i przez konstrukcję pew-
nych wyróżnionych cech człowieka. Podmiot poznania jest zastany 
w ludzkiej naturze. Dusza uzyskuje też wyższość nad ciałem (Reale, 
t. 1, 1994, s. 327). Jednocześnie zostaje od ciała oddzielona, zapew-
niając sobie i samodzielne istnienie, i sta tus ontyczny i epistemicz-
ny pierwotny wobec ciała, chociaż to dopie ro Platon stworzył jasną 
koncepcję metafizycznej pierwotności ducha przed przyrodą. Gio-
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vanni Reale, którego stwierdzenia często tu przy taczam, pisze, że So-
krates nie pojmował jeszcze ciała jako przeciw stawienia duszy. Ale 
już podporządkowywał tradycyjne wartości, cie lesne, poprzednich 
pokoleń Greków duszy, która miała nad nimi panować i kontrolo-
wać je (Reale, t. 1, 1994, s. 328).

Wyższość duszy, deprecjacja wartości cielesnych otwiera-
ły drogę do wyodrębnienia w człowieku dwóch sfer bytu, fizycznej 
i psychicz nej, i odtąd już zawsze ich natury oraz związki sfer stano-
wiły problem metafizyczny. A  ten kształtował dualne obrazy pod-
miotu poznania – z myślącą świadomością i bezrozumnym ciałem, 
tym przypadkowym siedliskiem duszy. W ten sposób utworzone zo-
stały podstawy zagadnie nia transcendencji. W tej odległej koncep-
cji można doszukać się źródeł obcości kwestii psychofizycznej dla 
światopoglądu naukowego. To, co fizyczne, co materialne, stanowi-
ło przedmiot nauk przyrodniczych. I  tylko to. Problem poznania 
zaś nie mieścił się w tym kręgu, gdyż po znanie związane było z nie-
materialnym, duchowym podmiotem pozna nia, a więc samo przyj-
mowało charakter niematerialny. I już Sokrates był twórcą koncep-
cji duchowości, a więc niematerialności podmiotu poznania, który 
utożsamił z duszą. Ta tradycja narzucała tok myślenia w filozofii, wy-
tyczając także tok rozumowania Kartezjusza. I przetrwa ła do czasów 
najnowszych. Skoro podmiot poznania jest niematerial ny, jest du-
chem, to nie ma dla niego miejsca w nauce. Taki najogólniejszy tok 
rozumowania wyrzucał problem podmiotu poznania poza naukę.

Bardziej rzeczowo i konkretnie, nauka mogła sobie rozstrzygnąć 
problem duchowości podmiotu poznania, tylko odrzucając ducho-
wość w unicestwiającej ją krytyce. Ale nawet ten sposób radzenia so-
bie z kul turowo przecież zakorzenionymi przeświadczeniami nie był 
zbyt po wszechny. W nauce w kwestii duchowości, niematerialności 
raczej mil czano, niż prowadzono otwartą wojnę. Nauka zamykała 
się w swoim świecie obiektów materialnych i nie dysponowała środ-
kami, aby dys kutować o  obiektach niematerialnych. A  nawet gdy-
by dysponowała środkami (pojęciowymi oraz faktami) rozważań, to 
i tak negowanie ist nienia obiektów duchowych jest niemożliwe, tak 
jak niemożliwe są wszelkie dowody nieistnienia. Nauka mogła prze-
ciwstawić się ducho wości podmiotu poznania tylko konstruktywnie. 
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Do tego musiała wysuwać postulat o wyłącznej cielesności podmio-
tu, o  jego tylko mate rialnej naturze i wykazywać poprawność tego 
postulatu, a więc konstruować materialistyczny model umysłu lub 
inaczej pojętego (nie ja ko subiektywny umysł) podmiotu poznające-
go. Jednak materialność podmiotu poznania była wyzwaniem, z któ-
rym nauka (przynajmniej dyscypliny nauk przyrodniczych, nieobej-
mujące zhumanizowanych kierunków psychologii) nie umiała sobie 
poradzić nawet w pierwszych dekadach XX wieku. Wiedza o mó-
zgu, który miał być materialnym równoważnikiem umysłu, była 
zbyt uboga, aby wskazywała zastępo walność funkcji umysłu przez 
fizjologiczne stany mózgu. Nawet obe cnie wiedza ta jest szczątko-
wa i jej charakter nie jest jednoznaczny. Burzliwe przemiany mode-
li funkcjonowania mózgu podważają tezę o dojrzałości neurofizjolo-
gii, zwłaszcza w zakresie procesów poznaw czych. A przecież jedynie 
stan dojrzałości nauki czyni jej tezy wiary godnymi w ocenach spo-
łeczności uczonych. Wcześniejsze stany wrze nia, nieco chaotyczne-
go poszukiwania stabilnych punktów oparcia, fundamentu nauki 
nie dostarczają poważnych przesłanek do traktowa nia tez wysuwa-
nych w tych stanach jako poznawczo wartościowych, jako wnoszą-
cych elementy stabilnego obrazu świata, który zwolenni cy wartości 
tradycyjnych uznaliby za obraz prawdziwy lub prawie prawdziwy. 
Nauka bardzo długo nie dysponowała środkami – ani po jęciowymi, 
ani faktualnymi – koniecznymi do skonstruowania mate rialnego 
modelu umysłu, a nawet jego szkicu, zamglonego i pełnego niedo-
mówień, który jednak spełniałby podstawowe kryteria naukowo ści. 
W nauce wysuwano tezy redukcjonistyczne i za redukcjonistyczny-
mi koncepcjami filozoficznymi postulowano, iż umysł jest identycz-
ny z mózgiem, z centralnym układem nerwowym, z jakimś w każ-
dym razie układem obiektów cielesnych. Jednak i argumenty za tym 
twier dzeniem, i sama treść koncepcji nie spełniały rygorów nauko-
wości. Od grywały rolę ideologiczną, przyczyniając się do jedności 
naukowego obrazu świata. Natomiast nie stanowiły zaczynu do na-
ukowego roz ważania problemu – do jego pojęciowej konkretyzacji 
i do potrakto wania zgodnie z metodycznymi kanonami nauki.

Owa poznawcza niemoc, wiążąca się z zupełnym brakiem wyo-
brażenia nawet, jak przedstawiać poznanie i jego podmiot przy uży-
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ciu pojęć zastanych w  nauce lub aktualnie możliwych w  niej do 
wprowadzenia, była główną przyczyną stałego ignorowania przez 
uczonych problemu psychofizycznego oraz problemu poznania. Dla 
filozofów zaś owa niemoc była dowodem przeświadczenia o auto-
nomicznie filozo ficznym charakterze problemu podmiotu poznania 
i  zawierającego go zagadnienia poznania. Przeświadczenie, iż pro-
blemy te mają naturę wy łącznie filozoficzną, rezerwowaną dla filo-
zofii pojmowanej jako dzie dzina autonomiczna, niesprowadzalna do 
poznania naukowego, miało swe źródło w całkowitej niemożności 
podjęcia przez naukę problemu podmiotu poznania w duchu przez 
naukę dopuszczanym. Postulowa na duchowość człowieka lokowa-
ła problem ludzkiego podmiotu po znania i w konsekwencji w ogó-
le poznania (to tradycyjnie uznawano za twór jedynie człowieczy) 
poza nauką. Dualność ludzkiej natury lub – co w tradycji filozoficz-
nej i w tradycji chrześcijańskiej przybierało rangę dogmatu – ducho-
wość ludzkiej natury (przy pominięciu elemen tu cielesnego) powo-
dowała, że problem poznania i problem podmiotu poznania mogły 
być rozpatrywane tylko w  filozofii i  mogły być w  ogóle przez nią  
stawiane.

Filozoficzne modele umysłu nie były tworzone zgodnie z kanona-
mi metodycznymi, pojęciowymi i treściowymi naukowego przyrodo-
znawstwa. Takie modele, przypisujące umysłowi naturę przeważnie 
niematerialną, autonomicznie filozoficzne, są bardzo odległe od tre-
ści nauki. Dla nauki już samo filozoficzne pojęcie umysłu, związa-
ne z po jęciem ducha albo wręcz z niego wypływające, długo było nie 
tylko wątpliwe. Oskarżano je o mglistość, niedookreśloność, o nie-
wykrywalność metodami naukowymi, o  niezgodność z  nauką. Po 
prostu było ono podejrzane, obce, usytuowane w dyskursie zupeł-
nie obcym nauce. Po między wizją ujmowania świata uczonych i fi-
lozofów rozciągała się przepaść i stanowiła ją właśnie kwestia natury 
i funkcjonowania we wnętrznej sfery subiektywnej człowieka, funda-
mentalna dla całej filo zofii świadomości. O niemożliwości włączenia 
umysłu do uniwersum nauki decydowały nie tylko względy ontolo-
giczne, związane z niematerialnością umysłu, gdyż założenie o nie-
materialności można było odrzucić i było ono faktycznie odrzucane. 
Umysł był obiektem obcym nauce także, a może przede wszystkim 
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ze względów metodycznych. Do jego poznawczego ujęcia kryteria 
poznawania obowiązujące w na uce były nieprzydatne. Metod, któ-
re pozwalały filozofom na docieranie do umysłu, w nauce nie ak-
ceptowano. Do umysłu konstruowane go środkami filozofii – 
bez względu na jego charakter ontyczny obiek tu materialnego czy 
też niematerialnego – można poznawczo dotrzeć jedynie metodami 
introspekcyjnymi, gdyż należy on do sfery wew nętrznej, niedostęp-
nej dla zewnętrzności. Metody introspekcyjne nauka (w angielskim 
rozumieniu science, a więc identyfikowana z naukami przyrodniczy-
mi) przecież odrzuca. Tak więc niematerialny umysł był przedmio-
tem niemożliwym do przyjęcia w nauce z powodów meto dycznych, 
tak jak był niemożliwy do przyjęcia każdy inny obiekt nie materialny. 
Kryteriom poznania w nauce poddawał się tylko świat ma terialny, 
tylko ciała fizyczne oddziałujące na inne ciała.

Założenie materialności umysłu nie przesądzało o jego pozna-
walności metodami naukowymi. Umysł w  ujęciu filozoficznym, 
w nowożytności identyfikowany z umysłem kartezjańskim, jest usy-
tuowany bo wiem w subiektywnej sferze wewnętrznej, niedostępnej 
z zewnątrz, a poznawalnej tylko w introspekcji. I nawet jeśli jest ma-
terialny, to z  kartezjańskiej konstrukcji wynika, że funkcjonujący 
umysł nie jest poznawczo dostępny metodami intersubiektywnymi, 
a więc akcepto wanymi w nauce.

Umysł zdawał się pomysłem specyficznie filozoficznym i, jak po-
wszechnie sądzono, miał na zawsze już pozostać tylko w dziedzinie 
filozofii, zapewniając jej autonomiczność. Dla filozofii, która pragnę-
ła oprzeć się na nauce jako gwarancie wiarygodnych treści i jedynej 
prawomocnej metodzie, umysł znalazł się na indeksie rzeczy zdegra-
dowanych i, w konsekwencji, zabronionych. Nie był osiągalny meto-
dami nauk (metodę naukową sprowadzano, jak już wspominałam, 
do metody nauk przyrodniczych i dedukcyjnych), a treści o nim nie 
czerpano z nauki, lecz z  introspekcyjnego wglądu we własne wnę-
trze, su biektywne i niepowtarzalne.

Sytuacja zmieniła się w połowie XX wieku. To wtedy różne dys-
cypliny nauki, przede wszystkim nauki przyrodnicze10, zainicjowały 

10 Psychologia zdominowana, zwłaszcza w  swych zastosowaniach praktycznych, 
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badania umysłu. Badania nad mózgiem, prowadzone metodami bio-
logii, neurofizjologii, ogólnie nauk neuronalnych, rozwinięto w tym 
cza sie już na tyle, że można było zacząć analizować funkcje mózgu 
i trak tować go jako system poznawczy. Dawało to przynajmniej pod-
stawy, aby badać umysł przy założeniu materialistycznym w kwestii 
psycho fizycznej. Prowadzone w nauce badania nad umysłem, sku-
piające przede wszystkim neurofizjologię i psychologię poznawczą, 
ale także lingwistykę, zaczynają przenikać do filozofii, dostarczając 
nowych pod staw do tworzenia filozoficznych obrazów umysłu lub, 
co zdarza się częściej, oferując nowe argumenty uzasadniające kon-
cepcje zastane w filozofii.

Tworzone w naukach przyrodniczych modele umysłu są osadzo-
ne w  tradycyjnych koncepcjach filozoficznych, czerpiąc przede 
wszy stkim z kartezjanizmu. Z filozofii przejmują podstawy koncep-
tualizacyjne, pojęciowe usytuowanie dyskursu, a przede wszystkim 
fundament kartezjański pojmujący umysł jako przedmiot obdarzo-
ny świadomo ścią i rozumem. Ten tradycyjny pojęciowy schemat zo-
staje następnie wypełniony naukowymi treściami.

Wiele badań i  powstałych w  ich wyniku gotowych koncep-
cji umy słu należy do obszaru pogranicza nauk szczegółowych 
i scjentystycz nie zorientowanej filozofii. Koncepcja umysłu, wspar-
ta w podstawach, w zamysłach kategoryzowania na modelu karte-
zjańskim, jest rozwija na i dopełniana szczegółami zgodnie z treścia-
mi przejmowanymi z na uki. Do prac leżących na pograniczu nauki 
i filozofii należą między innymi dokonania Jerry’ego Fodora, Johna R. 
Searle’a, Noama Chom sky’ego, Patricii Churchland11. Istotne w  tej 
panoramie, znamienne dla niej, nie tylko ze względu na zespolenie 
uczonego i filozofa, ale przede wszystkim ze względu na treści ich 
przemyśleń, są wspólne dokona nia Karla R. Poppera i Johna C. Ec- 
clesa przedstawione w The Self and Its Brain. An Argument for Inte-
ractionism (Popper, Eccles 1977).

przez psychoanalizę, niespełniająca standardów naukowości przypisanych na-
ukom przyrodniczym, nie była traktowana w nich jako równorzędna konkurencja.

11 Co znamienne i  co plastycznie oddaje charakter modeli umysłu tworzonych 
w czasach najnowszych, Francis Crick nazywa Patricię Churchland „neurofilo-
zofem” (Crick 1997, s. 157).
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Znacznie śmielsze, ale też bardziej kontrowersyjne i słabo uzasa-
dnione pomysły rozwijają często uczeni prowadzący ogólne reflek-
sje intelektualne wykraczające poza pierwotną dziedzinę ich badań. 
Te refleksje nie są przyswojone przez filozofię akademicką, ogólniej 
rzecz biorąc, przez dociekania filozoficzne sensu stricto, lecz mają 
jednak charakter propozycji leżących na pograniczu filozofii i  na-
uki i  można mniemać, że otwierają nowe drogi dla filozoficznych 
koncepcji umy słu, przynajmniej przez wzniecenie fermentu myślo-
wego, przez rodzaj intelektualnej prowokacji w nich zawartej. Do 
takich dokonań należą głośne koncepcje Francisa Cricka i Rogera 
Penrose’a. Obaj próbują zgłębić tradycyjne filozoficzne kwestie ist-
nienia i  natury świadomości przy użyciu nieszablonowych środ-
ków współczesnych nauk, nawet tak odległych, wydawałoby się,  
od kwestii umysłu, jak mechanika kwan towa (Crick 1997; Penrose 
1996, 1997).

Charakterystycznym, a  w  pewnych filozoficznych kręgach też 
naj ważniejszym przypadkiem filozoficznej recepcji naukowych mo-
deli umysłu są poglądy Willarda Ormana van Quine’a w kwestii na-
turalizowania epistemologii. Są one istotne, gdyż zainicjowały unię 
filozo fii z nauką, a następnie wtopienie się filozofii w naukę. Quine 
opiera koncepcję wiedzy na naukowym, neurofizjologicznym mode-
lu umy słu, sprowadzając poznanie do systemu neurofizjologicznych 
bodźców, a więc do pewnego zjawiska naturalnego, to jest należą-
cego do przedmiotu nauk przyrodniczych. Zgodnie z  przeświad-
czeniami Qui ne’a  przedmiotem epistemologii są naturalne zjawi-
ska, a epistemolo gia „staje się po prostu działem psychologii, a więc 
nauki. Bada ona naturalne zjawisko, mianowicie fizyczny podmiot 
ludzki” (Quine 1986, s. 118). Dla Quine’a epistemologia zawiera się 
w nauce o przy rodzie. Quine traktuje psychologię na sposób fizykal-
ny, identyfikując ją głównie z neurofizjologią, a w związku z tym uj-
muje problem umy słu i problem ludzkiego ducha w kategoriach ma-
terialistycznych.

Naturalizowanie filozofii nauki, zlewanie jej z naukami szczegóło-
wymi dopiero zarysowuje się i dopiero zaczyna wpływać na jej mo-
dele poznania. Jest ciągle jeszcze głównie propozycją programową, 
a nie realnie, powszechnie realizowanym przedsięwzięciem. Rozstrzy-
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gnięcia dotyczące umysłu uzyskiwane w nauce, nota bene filozoficz-
nie silnie obciążone, przenikają powoli do filozoficznych badań nad 
nauką. Recepcja ta ma jeszcze niewielki zasięg, pobrzmiewając tylko 
momentami w filozofii nauki i jedynie fragmentarycznie kształtując 
po glądy w niej przyjmowane.

Z  najogólniejszego punktu widzenia uczeni podejmujący pro-
blem umysłu czerpią schematy jego ujmowania z tradycyjnego my-
ślenia o nim, zastanego w nowożytnej epistemologii. W najdalszej 
perspek tywie – kategoryzowania dziedziny rozważań, schematów 
myślenia, szkicowego obrazu niewypełnionego żadnymi szczegó-
łami, bazy po jęciowej – filozoficzne refleksje nad umysłem, przej-
mujące treści z na uki, nie inicjują filozoficznej rewolucji, ale opiera-
ją się na tradycyj nym fundamencie, powracając do kartezjańskiego 
wyobrażenia tego, kto poznaje. Wątki rewolucyjnie nowe ujawnia-
ją się w szczegółach, na etapach wypełniania składowych schematu 
konkretnymi treściami, przy precyzowaniu, jakie są funkcje umysłu, 
na czym polega świado mość, czym jest rozum. Lecz przyglądając się 
bliżej tym scjentystycz nym wynikom, można im wiele zarzucić. To 
między innymi, że dają obraz nienaturalny, że imputują umysłowi 
i  świadomości własności, które są dla nich zupełnie obce, w ogóle 
do nich nie przystają. Do po jęciowej przestrzeni nauki niekiedy nie 
daje się wprowadzić filozoficz nych kategorii, ani nawet ich bliskich 
odpowiedników, a wprowadzo ne odczuwa się wyraźnie jako tworzą-
ce dysonans. Unaukowienie świadomości, mimo licznych prób, nie 
jest zadowalająco rozwiązane. Próby przedstawienia filozoficznych 
wytworów, takich jak umysł, świa domość, rozum, za pomocą pojęć 
i treściowych środków nauki dają efekty mało prawdopodobne, pra-
wie dziwaczne, ujrzeć w nich można pragnienie unaukowienia umy-
słu za wszelką cenę.

Ponadto w  nauce to, co w  filozofii zwie się umysłem, jest cią-
gle niedostatecznie poznane, aby konstruować jego modele. Scjen-
tystyczna filozofia umysłu wydaje się raczej prognozą, a nie istnie-
jącym już stanem rzeczy. Niektórzy uczeni, między innymi Francis 
Crick, zastrze gają, że modele podmiotu poznania są metaforyczne. 
Odróżniają ich status od statusu innych modeli tworzonych w na-
uce, którym zda ją się przypisywać wartość reprezentowania jakiegoś 
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typu kopiujące go. Metafory nie oferują obrazów poprawnych, w ja-
kiejś mierze adekwatnych. Lecz co wobec tego generują: czy tylko 
iluzje, złudzenia docierania do rzeczywistości? Czy nie ma związku 
pomiędzy obrazem metaforycznym a obrazem prawdziwym, skoro 
zastępowanie ma jakąś wartość w nauce? Czy jest to wartość tylko 
operacyjna, pozwalająca rezultatom nauki spełniać funkcje instru-
mentalne?

Scjentystyczne pomysły tworzenia nowych, podmiotowych 
kon cepcji poznania można traktować jako recepty na przyszłość, 
próby ra dzenia sobie z panującym zastojem w filozofii nauki. Znaj-
dują się one jeszcze na dalekim planie, przenikają do obszaru filo-
zoficznych badań nad nauką bardzo ostrożnie i  fragmentarycznie, 
a  pomysły uczonych w  tym względzie przyjmowane są w  filozofii 
z dużą ostrożnością. Nie oferują zresztą bowiem nowych, konkret-
nych idei, które otworzyłyby całkiem nowe drogi filozoficznym ba-
daniom nad nauką. Powtarzają przede wszystkim programową ofertę 
Quine’a o swoistym wtopieniu filozofii w naukę.

Konkluzja dla rozważań nad podmiotem poznania

Istotne reaktywowanie kategorii podmiotowości w  filozofii nauki 
mu si przyjąć jako swe fundamentalne, wstępne założenie, że podmiot 
po znania współtworzy (przynajmniej współtworzy, o ile nie jest, jak 
w  koncepcjach skrajnie idealistycznych, jedynym czynnikiem kre-
acji) wiedzę, współustanawia jej naturę. Nie jest jedynie treścio-
wo neutral nym pośrednikiem pomiędzy obiektywnym przedmio-
tem a absolutnie obiektywnym językiem. Nie jest też przedmiotem 
podobnym do in nych, który zaburza obiektywność poznania przez 
specyficzne do datki, o  charakterze zakłamań, defektów, niewpły-
wające na naturę wiedzy, ale, przeciwnie, stanowiące (w poglądach 
optymistycznych – możliwą do wyrugowania, w pesymistycznych – 
nieusuwalną) nale ciałość na wiedzy idealnej. Podstawowe założenie 
wszelkich upodmiotowionych wizji poznania, w tym poznania na-
ukowego, głosi, że p r o  c e s  i   j e g o  r e z u l t a t  s ą  s k o r e l o- 
w a n e. Procesy poznawania mają determinować (a  przynajmniej 
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współdeterminować) charakter uzyskiwanej w nich wiedzy. Zatem 
utrzymuje się w tym założeniu, że badanie charakteru wiedzy pro-
wadzi przez badanie procesów jej uzyskiwania, przez, ogólnie rzecz 
biorąc, procesy poznawania. Podmiot przeto determinuje charak-
ter wiedzy, współuczestnicząc w procesach poznawania. Kategoria 
podmiotowości jest jedną z pod stawowych w tak pomyślanej meta-
konstrukcji: namysł zwraca się ku sposobom funkcjonowania pod-
miotu poznania zamiast jedynie, jak w dotychczasowej filozofii na-
uki, ku gotowym wytworom, ku ich ję zykowym sformułowaniom, przy 
ignorowaniu, kto i  jak je tworzy. Wszystkie aspekty wiedzy i  pozna-
wania, łącznie ze standardami naukowości i  z  szablonami metody, 
są – można dowodzić – przesyco ne podmiotem na różne sposoby.

Co dla badań teoriopoznawczych najważniejsze, podmiot przeni-
ka także do gotowych wytworów, a więc jest obecny w wykształco-
nych metodach, w  konstruowanym języku, a  przede wszystkim 
w tre ści wiedzy. Trzeba dopuścić – przynajmniej w roli hipotezy wyj-
ściowej – antropomorficzny charakter wiedzy, uznać, że postulowa-
ne epistemiczne ideały są nierealizowalnymi mitami, pomijającymi 
całkowicie to, że wiedzę tworzy człowiek, który z racji swej natury 
nie jest iden tyczny z demonem Laplace’a. Trzeba wobec tego uznać, 
że w naturę wiedzy jest wprzęgnięty ludzki podmiot poznania, któ-
ry warunkuje wie dzę w sposób epistemicznie istotny, że wobec tego 
świat przedstawia ny w wiedzy jest w najlepszym razie relacyjny, bę-
dąc mianowicie konstruktem, w którym mają swoje udziały zarów-
no podmiot, jak i świat w sensie metafizycznego ogółu bytów. Które 
człony relacji przedmiot–podmiot (czy oba, czy tylko jeden z nich, 
w jaki sposób?) kon stytuują naturę wiedzy – odpowiedź określa wy-
niki poszczególnych analiz epistemologicznych. Lecz niedopusz-
czalnym nadużyciem jest rozstrzy ganie tej kwestii na poziomie za-
łożeń, deklarowanie stanowiska w tej kwestii już w programie. A to 
czynią neopozytywiści i ich spadkobier cy w filozofii nauki.

W metodzie dociekań charakterystycznych dla większości nowo-
żytnych epistemologii, zwracających się ku podmiotowi poznania 
ja ko głównemu źródłu dociekań poznania, ujawniają się rozma-
ite wady. Jest ona zawodna. Właściwie nie daje się wskazać dla niej 
wystarcza jąco silnych racji poza zdroworozsądkowo oczywistym 
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przeświadcze niem, że skoro podmiot poznania uczestniczy w pro-
cesach poznaw czych, to w jakiś sposób obecny jest też w ich rezulta-
tach. Ma ograniczenia, a granic stosowalności nie określa żadne kla-
rownie ujaw nione kryterium.

Neopozytywizm, a wraz z nim filozofia nauki, w której neopo-
zytywizm nadal określa metafilozoficzne standardy, odrzucił tę me-
todę badań. Argumenty są dobrze znane: mętność, subiektywizm, 
koniecz ność stosowania introspekcji niedopuszczalnej ze względów 
metodycz nych. Lecz żaden z  oferowanych argumentów nie zdeza-
wuował ogól nego schematu metody wywodzącej się od Kartezjusza. 
Mętność, której kryteria są równie mętne, co ona sama, nie powin-
na w ogóle stanowić zarzutu, gdyż jej pojmowanie jest zbyt przesy-
cone subiektywnymi od czuciami raczej wartościującymi niż odno-
szącymi się do faktów. Pod pojęciem subiektywizmu kryją się różne 
rzeczy: subiektywne elemen ty metody (co jest założone, przynaj-
mniej w oryginalnej linii kartezjańskiej, jako czynnik konstytuujący 
tę metodę), oferowana teoria wiedzy (do której transcendentalizm 
nie prowadzi z konieczności12). Również zarzut introspekcyjnej, in-
tersubiektywnie niesprawdzalnej metody ba dań ma ograniczony za-
sięg. Odnosi się on do analiz inicjujących kla syczną, świadomościo-
wą psychologię, a  nie dotyczy badań podmioto wości czerpiących 
z  innych kierunków psychologii lub ujmujących podmiot na wzór 
i podobieństwo podmiotu w biologii, we Freudow skiej i Jungowskiej 
psychologii głębi, w sztucznej inteligencji i we wszelkich próbach na-
turalizowania epistemologii.

12 Zależy to od rozwiązywania problemu epistemologicznego mostu pomiędzy 
przedmiotem a  rzeczywistością pozapodmiotową i  zdolnością poznawczego 
przejścia od pierwszego do drugiej.
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rozdział 3
Podmiot poznania w ewolucjonistycznych  

koncepcjach wiedzy

Panorama ewolucjonizmu

Epistemologie ewolucyjne rozwijają się dynamicznie. Uciekając się 
do określenia, które może nie przystoi w  filozofii, są modne. Są 
potrzeb ne, gdyż wypełniają w pewnym stopniu obecnie dosyć jało-
wy kraj obraz filozofii nauki; oferują nową perspektywę. Część filozo-
fów na uki oraz większość filozofów biologii sądzi, że epistemologie 
ewolu cyjne, ze wsparciem w teorii Darwina, ale niekoniecznie o bio-
logistycznym charakterze, są swoistym antidotum na analityczne po-
dejście do nauki. Uprawianie nauki w ramach filozofii analitycznej 
spotyka się ze sprzeciwem różnych orientacji, jest ciągle grzebane, 
ale nadal krą ży, niekiedy w sposób zakamuflowany, gdyż deklaracje 
programowe nie zawsze są głoszone explicite w filozoficznych roz-
ważaniach nad nauką, między innymi z braku nowych obiecujących 
idei programo wych, które mogłyby zdystansować filozofię analitycz-
ną, stanowiąc efektywną przeciwwagę do dociekań nad filozofią na-
uki. Zwolennicy epistemologii ewolucyjnych uważają – i nie jest to 
pogląd nowy ani efemeryczny – że odwołanie się do teorii Darwina 
jako źródła filozo ficznych inspiracji konstytuuje właśnie nowy pro-
gram, konkurencyj ny dla dotychczasowej filozofii nauki (zob. Hahl-
weg, Hooker 1989).

Próby przenoszenia Darwinowskiej teorii ewolucji poza jej pier-
wotny zakres, czyli poza dziedzinę adaptacji organizmów żywych, 
podejmowano niemal od czasów powstania tej teorii. Pierwszej ge-
neralizacji dokonał sam Darwin, wyjaśniając za jej pomocą źródła 
syste mów moralnych. Eigen zastosował ją do wyjaśnienia zjawi-
ska powsta wania życia (Eigen et al. 1981), Campbell do wyjaśnie-
nia zdolności rozumowania (Campbell 1974), Boyd i Richerson do 
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rozwiązania kwe stii źródła i rozwijania się kultury (Boyd, Richerson 
1985), Toulmin, Hull, Richards, Bradie i inni – do ujęcia zachowań 
społeczności uczo nych i  zmian systemów konceptualnych, także 
w nauce (zob. Griesemer, Wimsatt 1989). Epistemologie ewolucyj-
ne nie są fenomenem odo sobnionym; Darwinowska teoria ewolucji 
była i jest generalizowana na różne sposoby.

Teoria ewolucji ujmuje człowieka jako organizm żywy, należą-
cy do świata zwierząt. Teoria ewolucji ustanawia te same prawa dla 
zwie rząt i  dla człowieka, zaprzecza, że człowiek jest istotą wyższą, 
że przysługują mu właściwości i  cnoty nieobecne w  świecie zwie-
rzęcym. We dług ówczesnych poglądów, także filozoficznych, darwi-
nizm degraduje człowieka do zwierzęcia przez pozbawienie go nie-
materialnego ducha. Ustawiając człowieka wśród zwierząt, Darwin 
nie ogłosił tezy radykal nie nowej. Problem zwierzęcości człowieka1 
jest rozważany od staro żytności.

Ewolucyjne teorie poznania odwołują się do jednego fundamen-
tu ideowego, a  mianowicie do darwinizmu. Darwinowska geneza 
i  dar winowskie idee w  konstrukcji obrazu wiedzy wystarczają do 
klasyfi kowania różnych teorii wiedzy jako ewolucyjnych. Przywo-
ływanie darwinizmu jako ideowej bazy epistemologicznej inspiracji, 
a następ nie dokonywanie filozoficznych transkrypcji generują bar-
dzo rozmai te teorie epistemologiczne, a w nich bardzo też różne mo-
dele podmio tu poznania.

Już sam darwinizm jako teoria stricte biologiczna pojawia się 
w różnych wersjach. Oryginalna teoria Darwina posługuje się po-
jęciem gatunku, który przez filozofów biologii jest interpretowa-
ny jako zbiór dystrybutywny lub jako jednostka (jej częściami me-
reologicznymi są poszczególne organizmy biologiczne) (zob. Ruse 
1989, s. 8). Neodarwinizm opiera się na genetyce populacyjnej i mo-
lekularnej. Staje się teorią przemian biochemicznych, cytologicz-
nych i anatomicznych, fi zjologicznych i behawioralnych w zmienia-
jącej się biosferze (zob. Hof man 1983, s. 133–134). Gatunek nie jest 

1 Zwierzęcość degraduje człowieka w mniemaniu wielu, bo pozbawia go ducho-
wości w najszerszym Schelerowskim rozumieniu terminu „duch”, a przez to od-
mawia mu cech stanowiących o jego człowieczeństwie. Pojęcie człowieczeństwa 
często za wiera pojęcie usytuowania ponad światem zwierząt.
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jednostką kategorialną neodarwinizmu; staje się nią gen, sekwencja 
populacji powiązanych ze so bą genetycznie. Ewolucją według neo-
darwinizmu rządzą zasady gene tyczne, a nie mechanizmy zmian ga-
tunków. Przedmiotem ewolucji są w nim populacje, a pojęcie gatun-
ku traci sens, bo gatunki krzyżują się ze sobą, tracą indywidualność 
(np. dla George’a G. Simpsona, Donal da Levina, Alana Shawa). Dla 
Simpsona przedmiotem ewolucji nie jest gatunek, lecz linia ewolu-
cyjna – sekwencja populacji powiązanych ze sobą genetycznie rela-
cją przodek–potomek i podlegających wraz z upływem czasu prze-
mianom niezależnie od innych populacji. Teoria ewolucji według 
neodarwinizmu bada przemiany zachodzące w liniach filogenetycz-
nych. Neodarwinizm koncentruje uwagę na poziomie ge nów, czyli 
sekwencji DNA, które sterują ewolucją. W tej perspekty wie bioche-
micznej gatunek znika.

Tendencja genetyczna dominuje we współczesnym ewolucjoni-
zmie, chociaż nie panuje w nim całkowicie; Niles Eldredge, Stephen J. 
Gould i Steven Stanley operują pojęciem gatunku. „Gatunek przesta-
ję być po prostu pulą genów wymienianych w procesie rozmnażania 
płciowe go. Swą tożsamość zaczyna natomiast zawdzięczać tylko ge-
nezie, którą pojmuje się jako wydarzenie czysto historyczne, mniej 
lub bardziej przypadkowe, dzięki któremu jakaś peryferyczna popu-
lacja wytworzyła so bie kiedyś nowe homeostatyczne mechanizmy 
morfogenetyczne i  po pulacyjne” (Hofman 1983, s. 136). Sam on-
tyczny status gatunku nie jest jednoznaczny; biologowie, a zwłaszcza 
filozofowie biologii, skłaniają się do pojmowania go bądź jako zbio-
ru dystrybutywnego, bądź jako zbioru mereologicznego, a więc jako 
obiektu abstrakcyjnego lub jako obiektu realnego, jednostkowego2 
(zob. Ruse 1989, s. 8).

Poza zmianami kategorialnymi, rewolucjonizującymi przed-
miot te orii ewolucji, dokonywano (i ten proces toczy się nadal) prze-
mian (tak że rewolucyjnych, nie tylko modyfikacji) twierdzeń teorii 
Darwina. Pierwotnie jednolita teoria Darwina rozgałęzia się w roz-
maitych kie runkach, zmieniając punkt widzenia świata organicznego – 

2 W wypadku uznania gatunku za zbiór mereologiczny poszczególne jednostki 
danego gatunku są jego częściami – tak jak ręka jest częścią ciała człowieka.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



78 ROZDZIAŁ 3

przez zmianę konceptualizacji, zmianę metod ujmowania (Eldred-
ge, Gould i Stanley, uważani za rewolucjonistów w nauce o ewolucji, 
operują pojęciami cybernetyki i  teorii systemów), przez przecho-
dzenie od me chanizmów specjacji do genetyki populacyjnej i eko-
logii ewolucyjnej w ujmowaniu natury ewolucji świata organiczne-
go. Theodosius Dobzhansky, Ronald A. Fisher, George G. Simpson 
i Ernst Mayr tworzą syntetyczną teorię ewolucji, czyli neodarwinow-
ską teorię pochodzenia gatunków. Inwariantem jest Darwinowska 
metafora „walki o byt”, chociaż w neodarwinizmie operuje się głów-
nie pojęciami wypracowanymi w  genetyce. Neodarwinizm pozba-
wia organizmy aktywności w procesie ewolucji. Według panujących 
współcześnie odmian neodarwinizmu ewolucja polega na przemia-
nach genotypów, tworzonych w mutacjach genetycznych. Dziedzi-
czenie dotyczy tylko mutacji. Fenotypy kontrolują je tylko biernie. 
Cechy nabyte przez fenotyp w pro cesie ontogenezy nie są przekazy-
wane potomstwu, nie są utrwalane w potomstwie jakiekolwiek jego 
adaptacje do środowiska (Hofman 1983, s. 164).

Darwinizm i  neodarwinizm są dwiema zupełnie różnymi 
perspek tywami, z  różnymi bazami metafizycznymi, różnymi arty-
kulacjami świata. Neodarwinizm z podstawowymi pojęciami genu 
trudniej adap tuje się do epistemologii niż darwinizm w jego trady-
cyjnej konwencji pojęciowej z przewodnim pojęciem gatunku biolo-
gicznego. Obraz ewolucyjnych teorii wiedzy skomplikowała socjo-
biologia Edwarda O. Wilsona, wpisywana do teorii ewolucji. Stawia 
ona sobie za cel wyja śnienie zachowań społecznych (które utożsa-
mia z  interakcjami wewnątrzgatunkowymi) na podstawie czynni-
ków biologicznych i u zwie rząt, i u człowieka. Socjobiologia ma za-
stąpić socjologię. Niektóre epi stemologie ewolucyjne, np. Davida L. 
Hulla, włączają twierdzenia socjobiologii do konstruowanych obra-
zów wiedzy.

Na tę różnorodność wersji samej biologicznej teorii ewolucji na-
kładają się ich filozoficzne interpretacje – ze swej natury zawsze bar-
dzo luźne i kreatywne. Są to de facto często nawet nie interpretacje, 
lecz o  wiele swobodniejsze transformacje treści teorii biologicznej 
w fi lozoficzną teorię poznania. Transformacje takie nie są przekła-
dami, na wet swobodnymi, autorskimi (przy zmianie dziedzin teorii, 
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przeniesie niem treści podstawowych), lecz wkraczają raczej w krąg 
inspiracji modeli wiedzy przez wybrane fragmenty, pojęciową i pro-
gramową ba zę biologicznej teorii ewolucji.

Przejście od biologicznej teorii ewolucji do modelu wiedzy 
z ewo lucją jako leitmotivem koncepcji nie polega na przenoszeniu 
tez i  kon struowaniu modeli wiedzy na podstawie twierdzeń teorii 
biologicznej. Odmienność dziedzin koncepcji nie pozwala na tego 
rodzaju ścisłą więź, na bliskie transformacje i pojęć, i  treści jednej 
teorii w drugą. Powoływanie biologicznej teorii ewolucji do celów 
epistemologicznych polega raczej na tworzeniu analogii, na wyko-
rzystywaniu ewolucyjnych metafor, na kreowaniu klimatu i  ewo-
lucyjnej perspektywy, między in nymi przez zapożyczenia meta-
fizyczne, zawsze obarczone pewną do zą metafor. W  filozoficznej 
perspektywie szczegóły teorii biologicz nej, a nawet wiele jej twier-
dzeń ważnych dla biologów zostaje zamazanych. De facto pozostają 
zręby teorii, jej konstrukcyjne pod stawy. W każdym razie od teorii 
przemian gatunków biologicznych al bo teorii przemian genotypów 
do modelu poznania nie prowadzi ża den wytyczony szlak, jakiekol-
wiek jedno określone przejście, bezpieczne i jednoznaczne. Przejście 
takie jest tworzone, twórczo pro jektowane i budowane przez episte-
mologów, którzy zwą się ewolucjonistami. Drogi są pełne meandrów 
i  niekiedy z  trudnością odnajduje się w  końcowych rezultatach, 
w ewolucyjnych koncepcjach poznania, wyjściowe podłoże, a mia-
nowicie teorię Darwina, z pojęciem gatun ku lub genotypu, z mecha-
nizmami biologicznego przetrwania. Analo gie, metaforyczne prze-
niesienia, uogólnienia itp. stosowane w transformacjach są różnego 
rodzaju i ich różnorodność decyduje o wielości epistemologii ewo-
lucyjnych3. Także przedmiot epistemologii ewolu cyjnych nie jest za-
wsze jednakowy. Epistemologie te ujmują rozwój wiedzy naukowej 
jako ewolucyjny czy zbliżony lub identyczny z  bio logiczną ewolu-
cją gatunków (linia Poppera) albo wskazują na biolo giczne mecha-
nizmy poznania, a  inaczej, na biologiczne podstawy wie dzy (linia 

3 Najsilniejsza wersja filozoficznego ewolucjonizmu głosi tezę o  identyczności, 
postulującą, iż ewolucja nauki jest dosłownym rozszerzeniem ewolucji biolo-
gicznej. Ta wersja nie jest szczególnie istotna dla problematyki podmiotowości.
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Konrada Lorenza i  linia Edwarda O. Wilsona), albo doszukują się 
natury nauki w zachowaniach społecznych (Wolfgang Krohn, Gun-
ter Kiippers, David L. Hull, Gonzalo Munevar), w prze mianach po-
jęciowych (Stephen Toulmin).

Zwykle dzieli się epistemologie ewolucyjne na dwa rodzaje (Bra-
die 1986). Pierwszy rodzaj takich epistemologii jest ściśle związany 
z treściami teorii biologicznej, a w istocie powiela je. Metazałożenie 
fundujące ten typ epistemologii ewolucyjnych utrzymuje, że biolo-
gia jest faktualną podstawą i  jedynie ona dostarcza treści koncep-
cji epistemologicznej. Wiedzę pojmuje się jako biologiczny produkt 
ludzkie go mózgu. Problem epistemologii ewolucyjnych tego rodzaju 
brzmi: jak ludzki mózg, organ powstały w procesach naturalnej se-
lekcji, pro dukuje treści wiedzy? Czym jest i do czego służy poznanie 
pojmowa ne jako szczególne zachowanie biologiczne, co je warunku-
je? Jakie jest usytuowanie wiedzy w ewolucyjnym obrazie przyrody?

Drugi typ uznaje ewolucyjne zmiany biologiczne, przedstawia-
ne w ewolucyjnej biologii, za bardziej ogólny model zmian niż tyl-
ko zmia ny organicznej adaptacji. Postuluje, że – ze względu na jakieś 
ujaw nione podobieństwa – teoria ewolucji biologicznej stosuje się tak-
że do dynamiki nauki. Ten typ epistemologii ewolucyjnych zakłada, 
że wszystkie obiekty, choćby różniły się ontycznie bardzo istotnie, 
funk cjonują jednakowo, podlegając tym samym procesom ujaw-
nionym w  teorii ewolucji. Teoria ewolucji ma więc odgrywać rolę 
metafizycz nych zasad, które określają mechanizmy funkcjonowania 
(bo funkcjo nowanie zawsze wiąże się ze zmianami) wszystkiego, co 
istnieje.

Dwa wyróżniane typy (potencjalnych czy już utworzonych – ta 
kwestia nie jest wyjaśniona jednoznacznie) epistemologii ewolucyj-
nych nie występują z  taką samą częstością. Co więcej, klasyfikacja 
przyj mowana bez wątpliwości w filozofii biologii jest kontrowersyj-
na. Wąt pliwości dotyczą obu członów podziału.

Pierwszy typ konstrukcji jest konsekwentnym naturalizmem. 
Sam ten fakt nie wyklucza go z  pola zainteresowań epistemologii, 
w której przecież naturalizm – i to nie tylko w wersji Quine’a – sta-
je się opcją coraz bardziej modną. Mimo to trudno wskazać episte-
mologie ewolu cyjne, które podpadałyby dokładnie pod typ wskaza-
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ny przez Bradiego. Przede wszystkim wysunąć można zastrzeżenia 
standardowe. Oczywiste jest, że konstytutywne dla tego typu epi-
stemologii ewolu cyjnych pojęcie powielania jest częściowo umow-
ne, nie można go traktować literalnie, gdyż mimo deklarowanej 
bliskości do biologii, konstrukcja epistemologiczna wymaga wielu 
przetworzeń treści wyjściowych. Produkt końcowy, jakim jest ob-
raz poznania, respektuje niektóre tezy teorii Darwinowskiej (tylko 
niektóre, gdyż nie wszystkie są w ogóle użyteczne i  tylko niektóre 
mogą zostać wykorzystane). Prze twarza wybrane tezy, często bardzo 
głęboko, wzbogacając je założe niami obcymi dla teorii biologicznej. 
Dobudowuje nowe uniwersum nieobecne w oryginalnej teorii biolo-
gicznej. Zakłada, że wszystkie za chowania człowieka podpadają pod 
prawa biologicznej ewolucji. Te założenia wymuszają redukcję umy-
słu do mózgu i redukcję wszelkich zachowań intelektualnych do za-
chowań sterowanych prawami ewolu cji, a więc do walki o zachowa-
nie i przetrwanie gatunku.

Usiłowania konstrukcyjne rozbijają się przy pierwszym, głów-
nym pytaniu brzmiącym: jak ludzki mózg produkuje treści wiedzy? 
Program redukcji umysłu do mózgu i  wyjaśnienia fenomenu my-
ślenia i jakich kolwiek w ogóle operacji intelektualnych przez budo-
wę mózgu i me chanizmy jego funkcjonowania na poziomie komó-
rek nerwowych, sy naps itd. przerasta możliwości aktualnej wiedzy 
biologicznej. Nawet morfologia mózgu nie jest znana na tyle do-
kładnie, iżby można było wskazać, w jakich ośrodkach mózgu (je-
śli pozostać przy koncepcji wy specjalizowanych ośrodków odpowie-
dzialnych za funkcje myślenia, co część neurofizjologów podważa) 
zachodzą procesy uzyskiwania wie dzy naukowej. Dociekania, jak 
funkcjonuje mózg w  procesach poznaw czych, pozostają na pozio-
mie szkicowych hipotez podlegających burz liwym zmianom. Tren-
dy redukcji umysłu do mózgu pozostają programem możliwym do 
zrealizowania. Nie można przedstawić tego programu tak, aby jego 
realizacja rysowała się wyraźnie – nie w szcze gółach nawet, ale jed-
nak na tyle dokładnie, aby wskazywała ogólnie spo sób konstrukcji. 
Pytanie, jak ludzki mózg poznaje, zakłada uprzednią redukcję umy-
słu (który pojmowany jest klasycznie jako podmiot władz intelektu-
alnych) do mózgu.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



82 ROZDZIAŁ 3

Pytanie, które filozofowie biologii pojmują jako specyficzne dla 
ewolucjonizmu, jest klasycznym pytaniem o relację ciała, w szczegól-
ności mózgu czy też centralnego układu nerwowego, do umysłu, 
a więc do definiowanego tradycyjnie podmiotu władz poznawczych 
(w  tym intelektualnych), któremu nadaje się naturę duchową. Cho-
dzi w tym pytaniu o redukcję funkcjonalnej bezcielesności, konstytu-
tywnej dla człowieka, ale trudno uchwytnej, wciąż wymykającej się, 
do bardziej konkretnego mózgu, który zdaniem redukcjonistów ma 
tę jeszcze wyższość, że w przeciwieństwie do materii duchowej moż-
na go badać metodami nauk przyrodniczych. Problem redukcji umy-
słu do mózgu nie jest wcale specyficzny dla ewolucjonizmu. Moż-
na wpraw dzie poszukiwać więzi, koneksji, pokrewieństwa pomiędzy 
problemem psychofizycznym a historią rozwoju organizmów żywych 
i znajdować je. Jednak prawa zmian gatunków biologicznych czy też 
genotypów nie są specjalnie przydatnym narzędziem do badania tej 
kwestii. W problematyce natury umysłu i stosunku umysłu do ciała 
rzadko przy wołuje się argumenty z teorii ewolucji. A jeśli się to czyni, 
to na mar ginesach głównych linii argumentacyjnych.

Podstawową dziedziną nauki, która służy jako źródło pomysłów, 
argumentów, faktów itp. problemu psychofizycznego, jest współcze-
śnie nie biologia ewolucyjna, ale neurofizjologia z wciąż wydłużają-
cym się ciągiem modeli funkcjonowania centralnego układu nerwo-
wego. Nawet jednak neurofizjologia operuje na poziomie niższych 
czynności człowieka i od obecnego jej stanu do badania morfologicz-
nych struktur związanych z czynnościami wyższymi, w szczególno-
ści z poznawaniem, droga jest daleka, jak twierdzą sami neurofizjo-
logowie. W  1978 roku David Hubel objaśniał ten stan obrazowo: 
„Nasza znajomość mózgu jest w  bardzo pierwotnym stanie. O  ile 
do pracowaliśmy się funkcjonalnych pojęć dla niektórych jego re-
gionów, o wielu innych obszarach, obszarach wielkości ludzkiej pię-
ści, może my powiedzieć, że wiedza na ich temat porównywalna jest 
z wiedzą dotyczącą serca, zanim okazało się, że służy ono pompowa-
niu krwi” (cytuję za: Searle 1995, s. 7). Współczesne koncepcje umy-
słu o cha rakterze redukcjonistycznym (redukujące umysł do mózgu 
i badające naturę umysłu przez rozważania funkcjonowania mózgu), 
a w  isto cie odrzucające istnienie umysłu, nie pozostają w żadnych 
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związkach z teorią ewolucji. Jako argumenty konkretne w tej kwe-
stii można powołać się na najważniejsze koncepcje materialistyczne, 
zwane też fi zykalnymi, między innymi Gilberta Ryle’a  (Ryle 1970), 
J. J. C. Smarta (Smart 1959), J. R. Searle’a (koncepcja przyczynowa: 
mózg jest przyczyną umysłu; Searle 1995, s. 23), Davida M. Arm-
stronga (teo ria stanu centralnego; Armstrong 1982). Różne inne 
jeszcze wersje ma terializmu głoszą także Herbert Feigl, Hilary Put-
nam (funkcjonalizm), Jerry Fodor, Patricia Churchland (plastyczny 
model mózgu) i Francis Crick.

Drugi typ epistemologii ewolucyjnych wymieniony przez Bra-
diego stawia zbyt silne wymagania koncepcji ewolucyjnej. Nadmier-
nie ją uniwersalizuje, nadając jej status teorii wszystkiego, co istnie-
je. Prawa ewolucji określają zachowania obiektów w świecie (a brak 
określenia, o  jakie obiekty chodzi, dopuszcza hipotezę, że chodzi 
o wszystkie). To prowadzi do utożsamienia teorii Darwina lub neo-
darwinizmu z koncep cją metafizyczną. Ewolucyjność rzeczywisto-
ści jest jego cechą podsta wową, generującą wszystkie inne własności 
wszelkich obiektów. Ma wyjaśniać ontyczną naturę rzeczywistości. 
Roszczenia tego biologizmu, który (jak wieszczą protagoniści bio-
logii) ma zastąpić dawniejszy fizykalizm, przeistaczając się ze spe-
cjalistycznej, chociaż zarazem bardzo ogólnej, teorii powstawania 
i zmian gatunków biologicznych lub zmian genotypów w wersjach 
neodarwinizmu w  ontologiczną osnowę wszel kiej rzeczywistości 
(w sensie metafizycznym).

Ewolucyjne teorie poznania włączają się w przekonanie głoszą-
ce, że to biologia oferuje jedyny prawdziwy obraz świata. Jest to – 
jak pi sze Michael Ruse – ostateczny organistyczny sen (Ruse 1989, 
s. 10). Filozofowie biologii i epistemologowie ewolucyjni wierzą, że 
teoria ewolucji pozwala zrealizować ten sen w  przypadku zagadki 
poznania, w szczególności poznania naukowego. Taki jest najogól-
niejszy punkt wsparcia ewolucyjnych koncepcji wiedzy: skoro bio-
logia ma wyjaśniać wszystko, skoro jej prawa są tak uniwersalne, że 
zbliżają się do pozio mu metafizyki, to biologia wyjaśnia też natu-
rę wiedzy; model biolo giczny jest do tego celu najbardziej właściwy. 
Biologia ma zająć miej sce fizyki w dociekaniach filozoficznych; ma 
być nauką wyróżnioną, fundamentem poznania.
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Ocena, czy przekształcenie ewolucjonizmu w koncepcję meta-
fizycz ną da się obronić, jak można argumentować przeciw temu po-
mysłowi lub za nim, jest oddzielną sprawą. Nie trzeba jednak sta-
wiać tezy uniwersalnej (iż ewolucjonizm jest modelem wszelkich 
zmian i zachowań wszystkich obiektów), aby znaleźć argumenty za 
korzystaniem z ewo lucjonizmu w konstrukcji teorii poznania. Za-
miast iść od szczegółu do totalności zmian bytu, a następnie ponow-
nie do szczegółu, można zna leźć analogie wprost pomiędzy zmia-
nami w świecie organizmów żywych a ludzkim poznaniem. Można 
dowodzić, że poznanie jako wytwór ludz kiej działalności jest zako-
rzenione w  naturze świata organicznego, a  więc podlega zasadom 
ewolucji. Tak zresztą czyni się najczęściej: ana logia raczej, zapoży-
czenie, przejęcie treści, przeniesienie ich (z odpo wiednią modyfika-
cją twierdzeń) do innej dziedziny zastosowań na mo cy stwierdza-
nych pokrewieństw uniwersów przedmiotowych jest realną drogą 
konstrukcji epistemologii ewolucyjnych. Dowodzenie, że ewolucjo-
nizm ma status zasad metafizycznych, jest wyolbrzymianiem tej fun-
damentalnej skądinąd teorii. Czy to wyolbrzymianie jest poprawne, 
czy można znaleźć racje za nim przemawiające, to już inna kwestia. 
Fak tyczne epistemologie ewolucyjne nie odwołują się do darwini-
zmu trak towanego jako teoria metafizyczna wszelkiego bytu.

Podział zaproponowany przez Bradiego ma bliski odpowiednik 
w dystynkcji epistemologii ewolucyjnych ze względu na ich przed-
miot. Pierwszy typ epistemologii ewolucyjnych przyjmuje za przed-
miot do ciekań zmiany wiedzy naukowej. Obiektem badań drugie-
go typu są bio logiczne mechanizmy poznania, inaczej biologiczne 
ufundowanie wie dzy. Ten typ nazywa się niekiedy bioepistemologią 
(zob. Hahlweg, Hooker 1989a, s. 5).

Odrębnego podziału można dokonać wśród epistemologii 
ewolu cyjnych konstruowanych przez filozofów biologii. Wydawać 
by się mo gło, że filozofowie biologii powinni tworzyć epistemolo-
gie ewolucjonistyczne typu biologistycznego, zachowując biologicz-
ny fundament teorii Darwina. Jednak tak przeważnie nie jest. Tylko 
część z nich za chowuje idee biologicznego ewolucjonizmu do kon-
struowania mode li poznania, a  nawet modeli całej kultury. Przyj-
muje się w tych mode lach, że poznanie jest produktem ewolucji, że 
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powstało na drodze selekcji naturalnej, a zatem funkcjonowanie bio-
logicznego podmiotu poznania pozwala zrozumieć naturę i rozwój 
nauki. Twórcą tej szko ły myślenia jest Konrad Lorenz, a jej założenia 
i linię rozumowania wyostrzył – w niektórych momentach tak dale-
ce, że aż ją zdeformo wał – Edward O. Wilson. Epistemologia ewolu-
cyjna w ujęciu szkoły Lorenza ma badać biologiczne podstawy po-
znania, wyjaśnić jego na turę jako fenomenu biologicznej ewolucji. 
Znanymi i typowymi przed stawicielami tego sposobu ujęcia są Mi-
chael Ruse (1986, 1987, 1989) i Gerhard Vollmer (1984).

Inni filozofowie biologii odcinają się od biologicznych korzeni 
te orii darwinizmu, zachowując ideę ewolucji tylko ogólną, niebio-
logiczną. Usuwają pierwotny biologiczny sens pojęć teorii Darwina, 
transformując je do innych ontycznych typów obiektów W episte-
mologii ewolucyjnej tego typu zakłada się, że zachodzi jakieś po-
dobieństwo po między charakterem zmian w kulturze i w poznaniu 
a  ewolucją układów biologicznych. W  epistemologiach ewolucyj-
nych podobieństwa mają bardzo różne wymiary, niekiedy ledwie 
dostrzegalne. Zmiany w  kultu rze i  w  nauce zachodzą w  proce-
sach takich samych, jak te odpowiedzial ne za ewolucję biologicz-
ną. Przeważnie porzucane jest założenie o bio logicznym charakterze 
i przedmiotu, i podmiotu nauki i kultury – i w genezie, i w aktu-
alnym typie ontycznym. Zamiast uniwersalizacji biologicznej teo-
rii ewolucji wprowadzany jest postulat o  analogicznym charak-
terze praw rządzących dwiema wzajemnie różnymi dziedzinami, 
a więc rządzących światem organizmów żywych oraz światem kul-
tury i wiedzy. Konsekwencją tego ontologicznego postulatu jest za-
łożenie jednolitości ram pojęciowych biologii i filozofii nauki, a na-
wet filo zofii kultury. Jednak założenie to nie jest respektowane 
mimo pozorów jednolitości terminologicznej. Darwinowskim ter-
minom często przypisuje się nowe sensy, nie tylko rozszerzając je 
w porównaniu z wyjścio wymi, ale po prostu całkiem ignorując sen-
sy pierwotne. Wyznawcami tak ustanowionych podstaw ewolucyj-
nych koncepcji poznania i kultury są między innymi David L. Hull,  
H. C. Plotkin, Peter Munz, R. Boyd, P. J. Richerson, L. L. Cavalli-Sfo-
rza, M. W. Feldman. Mimo radykalnych przekształceń wyjściowego 
biologicznego darwinizmu koncepcje pozna nia tworzone przez filo-
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zofów biologii są duchem bliższe ewolucjonizmowi niż epistemolo-
gia ewolucyjna Poppera.

Epistemologia ewolucyjna Karla R. Poppera

Najszerzej znaną i dyskutowaną epistemologią ewolucyjną jest kon-
cepcja Karla R. Poppera przedstawiona w Wiedzy obiektywnej. Pop-
per opatrzył ją komentarzami wyjaśniającymi także w autobiografii 
inte lektualnej Unended Quest.

Popper przeciwstawia epistemologię ewolucyjną teoriom wie-
dzy, które nazywa zdroworozsądkowymi, oraz epistemologii kla-
sycznej (wymienia Kartezjusza, Locke’a, Berkeleya, Hume’a i Reida) 
(Popper 1992, s. 97). Deklaruje, iż opiera się na neodarwinizmie Ju-
liana S. Huxleya (Popper 1993, s. 170; Huxley wyłożył swoją wersję 
darwinizmu w: Huxley 1942). Popper odwołuje się do teorii ewo-
lucjonizmu z tak odległej i tak szczególnie ustawionej perspektywy, 
że posłużenie się inną wersją darwinizmu lub neodarwinizmu nie 
wpłynęłoby istotnie na treść jego epistemologicznej koncepcji.

Popperowska ewolucyjna koncepcja wiedzy nie wyłoniła się jako 
efekt bezpośredniej filozoficznej recepcji i transformacji idei Darwi-
na. Popper w swojej intelektualnej autobiografii Unended Quest (Po p- 
per 1993) pisze, że zawsze interesował się teorią ewolucji, a Darwin 
był obiektem jego fascynacji. Utrzymuje, że już Logika odkrycia na-
ukowego zawierała idee ewolucjonizmu. Jednak Popper miał dojść do 
nich samodzielnie, nie posiłkując się koncepcją Darwina. Idee ewolu-
cjonizmu są obecne przez ujmowanie rozwoju wiedzy jako procesu 
prób i eliminacji błędów. Zdaniem samego Poppera elementy ewolu-
cjonizmu obecne były w jego twórczości niemal stale (Popper 1993,  
s. 167). Eliminacja prób i błędów jest prezentowana wyraźnie w Con-
jectures and Refutations. W  tym dziele Popper sprowadza metodę 
tworzenia wiedzy do właściwego przesiewania hipotez całkiem do-
wolnych, sta wianych bez żadnego właściwie planu, bez żadnej idei 
przewodniej, a posuwając się do interpretacji skrajnej, bez myślenia. 
Dopiero faza eliminacji hipotez błędnych angażuje jakoś bardziej 
wyraźnie procesy intelektualne, namysł, roztrząsanie implikacji itp.
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Metodę uzyskiwania wiedzy w  procesach prób i  błędów Pop-
per osadził w darwinowskiej terminologii. Przyrównuje te procesy 
do pro cesów ewolucyjnej selekcji i adaptacji. Popper rozumie teo-
rię Darwi na w szczególny sposób i  również specyficznie dokonuje 
jej recepcji do epistemologii. Recepcja ta jest w istocie wskazaniem 
analogii po między ewolucjonizmem biologicznym a  poglądami 
Poppera w kwe stii natury wiedzy i jej zmian. Nazywając swą episte-
mologiczną kon cepcję „ewolucyjną”, Popper pozostaje wierny meta-
założeniom swej twórczości (wytyczającym charakter rozważań już 
w Logice odkrycia naukowego), a  stwierdzającym, że filozofia win-
na traktować wiedzę jako fenomen logiczny. Wierny tej konstata-
cji, oddziela empiryczny element darwinizmu od elementu nieempi-
rycznego. Metoda prób i błę dów, na których opiera się główna teza 
darwinizmu (jaką jest teza o ad aptacji organizmów do środowiska), 
należy według Poppera do logiki sytuacji i  nie jest metodą empi-
ryczną (Popper 1992, s. 99). Podobień stwo pomiędzy darwinizmem 
a metodami poznania pozwala „nam le piej zrozumieć zarówno ewo-
lucję, jak i epistemologię. O ile są zbież ne z metodą naukową. Pozwa-
la nam zrozumieć te sprawy na gruncie logicznym” (Popper 1992,  
s. 100). Rozwój wiedzy, w  tym przede wszyst kim rozwój hipotez, 
przejawia bliskie podobieństwo do Darwinowskie go doboru natu-
ralnego. Hipotezy konkurują w walce o przetrwanie, eli minując hi-
potezy, które są gorzej przystosowane (Popper 1992, s. 331).

Popper nazywa swoją koncepcję epistemologią bez podmiotu po-
znającego. Głosi też, że dla epistemologii istotna jest właściwie tylko 
wiedza obiektywna, autonomiczna względem świata drugiego, zapeł-
nionego przez subiektywne stany, w  których wiedza jest tworzona. 
Jed nocześnie jednak jego ewolucyjna koncepcja wiedzy jest koncep-
cją trzech światów, a nie tylko świata trzeciego wiedzy obiektywnej. 
Do tyczy także świata drugiego, w którym bije źródło wiedzy, a któ-
ry zaludniają twory podmiotowe, „subiektywne jaźnie, które pozna-
ją” (Popper 1992, s. 104). Istota koncepcji polega na postulowaniu 
trzech światów, które oddziałują na siebie nawzajem. Mimo nazwy, 
którą Popper nadał swojej koncepcji („epistemologia bez podmiotu 
poznającego”), podmiot funkcjonuje w jego koncepcji. Popper nie od-
rzuca przekonania o wiedzy tworzonej przez podmiot poznający i nie 
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odrzu ca również przekonania tradycyjnego, że wiedza nie może po-
wstać bez udziału podmiotu poznającego. Dopiero wiedza już utwo-
rzona przez podmiot autonomizuje się, traci swoje genetyczne przy-
wiązanie do podmiotu. Autonomia zasadza się na tym, że „chociaż 
świat trzeci jest ludzkim produktem, ludzkim wytworem, sam z kolei 
stanowi siłę twór czą, podobnie jak wytwory innych zwierząt tworzą 
własną autonomicz ną dziedzinę” (Popper 1992, s. 165).

Popper przekształca autonomiczność trzeciego świata w autono-
mię częściową, względną: „świat trzeci jest w znacznej mierze auto-
nomiczny, choć stale nań oddziałujemy i odczuwamy jego oddziały-
wanie na nas: jest on autonomiczny mimo tego, że jest naszym 
produktem i że sam silnie na nas oddziałuje [...] dzięki tej interakcji 
między drugim a  trzecim światem wiedza obiektywna rozwija się” 
(Popper 1992, s. 156–157). Tu kryje się pewna pułapka: jeśli przy-
jąć przy toczone powyżej twierdzenie, to powstają wątpliwości, czy 
można mówić o wiedzy bez podmiotu poznającego w najważniej-
szym, epistemologicznym rozumieniu, a mianowicie o wiedzy, któ-
rej ani formy, ani treści nie przenikają żadne elementy podmiotowe.

Popper wskazuje analogię pomiędzy metodą i  logiką dąże-
nia do rozwoju obiektywnej wiedzy, czyli rozwojem trzeciego świa-
ta, a ewo lucją biologiczną, tak jak ją prezentuje darwinizm. Argu-
mentuje następująco: „Zwierzęta, a nawet rośliny ciągle rozwiązują 
problemy i czynią to metodą próbnych, alternatywnych rozwiązań 
i  eliminacji błędów. Próbne rozwiązania, włączane przez zwierzę-
ta i  rośliny w  obręb swego ciała oraz zachowania, są biologiczny-
mi odpowiedni kami teorii, a  także odwrotnie: teorie odpowiadają 
endosomatycznym organom i ich funkcjom” (Popper 1992, s. 199). 
Teorie są adaptacja mi do świata, tak jak organy cielesne są zaadap-
towane do pełnienia szczególnych funkcji. Teorie podobnie jak or-
gany (biologiczne?) od działują na świat pierwszy. Analogicznie 
nowe organy wyłonione w  procesie ewolucji oddziałują na środo-
wisko, tworząc nowe nisze eko logiczne (Popper 1992, s. 199–200). 
Powolne adaptacje do środowiska, zdol ność do adaptacji przez mu-
tacje zapewniają możliwość przetrwania w świecie organizmów ży-
wych. Jest to przypadek metody prób i błę dów, która stanowi meto-
dyczny fundament nauki. I ameba, i Einstein posługują się metodą 
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prób i błędów. Różnica polega na tym, że ame ba nie lubi się mylić, 
a Einstein jest zaintrygowany błędami. Uczy się na nich (zob. Pop-
per 1992, s. 99–100).

Mimo nazwy „epistemologia bez podmiotu poznającego” Pop-
per nie usunął pojęcia podmiotu ze swej epistemologii ewolucyj-
nej. Podmiot tworzy przecież świat drugi wypełniony subiektywny-
mi sta nami świadomości, inaczej subiektywnymi doświadczeniami 
świado mościowymi. Popper nie przeciwstawia się kartezjańskiemu 
pojęciu podmiotu.

Z poglądów prezentowanych w Wiedzy obiektywnej można wy-
wnioskować, iż Popper przyjmuje za podmiot poznania biologiczny 
organizm kierujący się swym wyposażeniem genetycznym. Stwier-
dza mianowicie: „Na każdym etapie ewolucji życia i rozwoju orga-
nizmów musimy zakładać istnienie pewnej wiedzy w  postaci dys-
pozycji i ocze kiwań” (Popper 1992, s. 101). Wiedza ma tu szeroki, 
także niejęzykowy sens. Jest on o wiele szerszy niż pojęcie wiedzy 
naukowej, a  tak że znacznie szerszy niż pojęcie wiedzy zwerbalizo-
wanej. Dyspozycje, które stanowią wiedzę w tym szerokim Poppe-
rowskim sensie, są „w pewnym sensie adaptacją do niezmiennych 
lub zmieniających się powoli warunków środowiskowych” (Popper 
1992, s. 101). Popperowski ter min „wiedza” odnosi się do obiektyw-
nych wyników procesów ewolucyjnych, obejmując zarówno ludzkie 
endosomatyczne struktury po znawcze, jak i  struktury poznawcze 
zwierząt (zob. Bartley 1987, s. 21). Podmiot takiej wiedzy, koniecz-
nej do przetrwania, poddawanej muta cjom gatunkowym, jest biolo-
giczny i podlega prawom biologicznej te orii ewolucji. Podmiot po-
znania funkcjonuje tak jak wszystkie żywe organizmy. Jego działania 
poznawcze są wytyczone przez prawa bio logicznej selekcji i zacho-
wywania przy życiu. Nawet najwyższy wzlot ludzkiego umysłu, my-
ślenie kreatywne, polega na ślepych zmianach i selektywnym zacho-
wywaniu niektórych wyników tych przemian, po nieważ myślenie 
owo działa według metody prób i błędów.

Popper optuje też – co jest brzemienne w konsekwencje – za in-
nym modelem podmiotu poznania. Tu bardzo słabo zarysowane 
są związki wyobrażenia podmiotu poznania z ideami darwinizmu. 
Popper przejmuje przekonania tradycyjne dotyczące natury pod-
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miotu, ujmując go według wyobrażeń kartezjańskich. Utrzymuje, 
że poznaje subiektyw na jaźń (Popper 1992, s. 104). Stanowisko to 
podtrzymuje i nawet uwy raźnia w Unended Quest, wyznając, iż za-
wsze był kartezjańskim dualistą. Uznaje za bezzasadne negowanie 
istnienia stanów umysłowych, które wiąże ze stanami fizjologiczny-
mi4 (Popper 1993, s. 187, 192). Wą tek ewolucjonistyczny ujmowania 
podmiotu zasadza się na uznaniu sta nów umysłowych za produk-
ty ewolucji biologicznej. Stwierdzenie ma terialisty, iż ludzki umysł 
jest wysoko rozwiniętym organem cielesnym, Popper uznaje za na-
iwne. Umysł traktuje jako organ produkujący obiek ty trzeciego świa-
ta i oddziałujący z nimi (Popper 1993, s. 189).

Stany subiektywne zaludniają świat drugi, jednak same stany 
świa domości nie tworzą tego świata. Nie wystarczają do konstruk-
cji podmiotu poznania. Świat drugi zapełniają stany ludzkiej jaźni 
(self; Popper 1993, s. 190–191). Popper oddziela stany świadomości 
od sta nów jaźni, wysoko zorganizowanych stanów, które uznaje za 
specy ficzne dla ludzkiego umysłu. Jaźń wyłania się przez język, pod-
czas gdy świadomość powstaje wcześniej niż język. Pojawianie się jaźni 
można wyjaśnić istnieniem trzeciego świata; zależy ona od obiektów 
tego świata, który jest specyficznie ludzkim osiągnięciem. Według 
Poppera świadomość przysługuje także niektórym zwierzętom, na-
tomiast nie przysługuje im jaźń (pełna świadomość siebie).

Pełna świadomość siebie (self) ma formę dyspozycji i jest zawsze 
obecna w podmiocie poznania. Jednak nie zawsze uaktywnia się. „Ten 
stan intensywnej umysłowej aktywności, który nie jest samoświa-
domy, osiąga się szczególnie w  pracy intelektualnej i  artystycznej: 
w  próbach zrozumienia problemu lub teorii” pisze Popper (1993,  
s. 191). Poznaje jaźń, związana z obiektami trzeciego świata i od nich 
zależna, ale pełna świadomość siebie (self consciousness) pozosta-
je na ogół w stanie dyspozycji w intensywnych procesach poznaw-
czych. Jaźń należy do umysłu, który jest różny od ciała.

W Unended Quest Popper pisze: „Wydaje mi się, że obiektywi-
styczne i  biologiczne ujęcie naszkicowane tu pozwala nam ujrzeć 

4 Związki pomiędzy stanami umysłowymi a fizjologicznymi mają u Poppera cha-
rakter oddziaływań.
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pro blem mind-body w nowym świetle” (Popper 1993, s. 192). Jed-
nak to stwierdzenie wydaje się zbyt optymistyczne. Bardziej ade-
kwatne jest to, w którym Popper określa się jako kartezjański duali-
sta. Wpływ tra dycji kartezjańskiej na jego ujmowanie kwestii relacji 
ciała do umysłu i na pojęcie podmiotu poznania jest bardzo silny. 
W tej perspektywie ginie nowość ujęcia biologicznego i obiektywi-
stycznego. Podobnie jak w tradycji kartezjańskiej podmiot poznania 
jest umysłem subiektyw nym i indywidualnym.

W  swojej koncepcji epistemologii ewolucyjnej, zintegrowanej 
z koncepcją trzech światów, Popper wprowadza de facto dwa pojęcia 
podmiotu poznania. Przy pierwszym rozumieniu podmiot jest biolo-
gicznym organizmem, z umysłem zredukowanym do mózgu, a przede 
wszystkim funkcjonującym w operacjach poznawczych w sposób na-
rzucony przez biologiczne prawa ewolucji. Nie ma w nim cech specy-
ficznie ludzkich, nie ma specyficznie działającego ludzkiego umysłu, 
nie ma stanów wyższych, bardziej wartościowych poznawczo od ana-
logicznych stanów u zwierząt. Drugie pojęcie podmiotu poznania jest 
kartezjańskie, ze świadomością, z jaźnią, z poznawczym priorytetem 
stanów subiektywnych, a właściwie ich bezwzględną dominacją, z sa-
moświadomością własnego ja. Tego klasycznego podmiotu poznania 
wymaga w konstrukcji Poppera istnienie drugiego świata, który jest 
zwróceniem się w stronę epistemologicznej tradycji. Założenie świata 
drugiego rozbija epistemologię ewolucyjną na dwie części, które trud-
no ze sobą uzgodnić. Tak jak są dwa pojęcia podmiotu poznania, tak-
że pojęcie wiedzy rozpada się na dwa.

David L. Hull – Socjologizująca wersja ewolucjonizmu

Jedna z głównych linii epistemologii ewolucyjnych przejawia pokre-
wieństwo do socjologii wiedzy, uznając, że badanie nauki powinno re-
dukować się do badania społecznych zachowań uczonych. Najbardziej 
znane są w tej grupie poglądy Davida L. Hulla. Innymi jej zwolenni-
kami są Wolfgang Krohn i Günter Küppers, którzy ujmują naukę jako 
samoorganizujący się system społeczny, odróżniający się od środowi-
ska przez swą wewnętrzną aktywność (Krohn, Küppers 1989).
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Tak jak Lewontin, Campbell i  Dawkins, Hull określa ewolu-
cję, nie przypisując jej do szczególnych obiektów. Porzuca zatem 
przeświad czenie tkwiące w oryginalnym darwinizmie, iż ewolucja 
ma odnosić się do organizmów żywych lub, w nowszych wersjach, do 
takich obiek tów biologicznych, jak geny, fenotypy, przekaz genetycz-
ny. Hull im putuje naturę procesów selekcji procesom społecznym 
i  kulturowym, w  tym konceptualnym (poznawczym) (Hull 1982,  
s. 275). Nie jest to generalizacja o  charakterze biologistycznym, 
a mianowicie przypisu jąca kulturze, a w szczególności wiedzy, cha-
rakter biologiczny. Kul tura podlega zmianom ewolucyjnym, lecz te 
zmiany – chociaż stero wane procesami darwinowskiej selekcji – nie-
koniecznie mają naturę biologiczną. W tej kwestii liczni epistemo-
logowie ewolucyjni, skupia jący uwagę na rozwoju wiedzy naukowej, 
nie wypowiadają się całkiem jasno ani jednoznacznie. Być może 
przyczyna tkwi w próbie uniknię cia tak ostrych zarzutów, jakie sta-
ły się udziałem socjobiologii. Być może epistemologowie ci pragną 
zachować przekonanie o  odrębności człowieczeństwa względem 
świata zwierząt i poszukują tej odrębno ści nie w sposobach funk-
cjonowania człowieka, ale w  jego ontycznej naturze, przypisując 
mu charakter niebiologiczny. Tak więc zmiany w wiedzy i w kultu-
rze mają charakter ewolucyjny, ale niekoniecznie mają naturę bio-
logiczną – głosi credo Hulla, Dawkinsa, Richersona, Boyda i wielu 
innych filozofów nauki ujmujących wiedzę naukową w kategoriach 
darwinizmu.

Odpowiednikiem genu w kulturze jest dla Hulla mem (pomysł 
terminologiczny i sama idea pochodzą od Dawkinsa). Memy są ana-
logami genów, ponieważ jedne i drugie są replikatorami w schema-
cie uogólnionej ewolucji Hulla, a  wcześniej też Dawkinsa. Memy 
rozprze strzeniają się w czasie i w przestrzeni, różnie wskutek działa-
nia pro cesów selekcji i transmisji. Memy zmieniają się pod wpływem 
różnych czynników, a ich zmienione formy podlegają dalszej selek-
cji. Memy replikują się, podobnie jak replikują się geny. Memy słu-
żą jako środek transmisji informacji kulturowej. Ten model charak-
teru zmian w kul turze obrazuje, że zmiany te zachodzą tak samo jak 
zmiany genoty pów i wobec tego uprawnione jest przypisanie prze-
mianom kulturo wym charakteru zmian ewolucyjnych.
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W schemacie Dawkinsa i Hulla przekaz kulturowy ma charak-
ter re plikowania memów, a  istota kulturowego replikowania pole-
ga przede wszystkim na uzyskiwaniu informacji, czerpaniu jej od 
innych ludzi, przechowywaniu jej i przekazywaniu oraz wyrażaniu 
jej w zachowaniu. W ewolucji kulturowej podstawową rolę odgrywa 
szczególny rodzaj procesów uczenia się, czyli uzyskiwania informa-
cji. Hull przywołuje wprawdzie kognitywistyczne i behawiorystycz-
ne koncepcje uczenia się, lecz czyni to ze swobodą, zdaniem niektó-
rych, niedopuszczalną5. Wła śnie w koncepcji uczenia się odnaleźć 
można ewolucjonistyczny wgląd Hulla w naturę podmiotu pozna-
nia. Wgląd ten jest bardzo fragmentaryczny i  enigmatyczny. Uzy-
skiwanie informacji przez podmiot polega na replikowaniu memów, 
a o nich – z ontologicznego punktu widze nia – wiadomo, że ontycz-
nie różnią się od genów, zatem nie muszą być obiektami organicz-
nymi i  biologicznymi. Jednak pozytywne określenie ontycznej na-
tury memów jest prawie niemożliwe, jeśli nie ma polegać na snuciu 
domniemań. Nie jest też jasne – co stanowi jeden z punktów new-
ralgicznych w wyobrażeniu podmiotu działań kulturo wych i pozna-
nia – czy taki podmiot ma naturę biologiczną. Wiadomo, że Hull 
i inni epistemologowie ewolucyjni nie utrzymują, iżby kultu ra i wie-
dza miały naturę biologiczną, chociaż utrzymują, iż podlegają one 
uogólnionym prawom ewolucji. Hull – jak wielu innych epistemolo-
gów ewolucyjnych – unika redukcjonizmu biologistycznego (w war-
stwie ontycznego statusu obiektów, lecz już nie praw), lecz tej negacji 
nie towarzyszy żadna klarowna propozycja konstruktywna.

Najważniejsze dla ewolucyjnego obrazu zmian kultury i  wie-
dzy ofe rowanych przez Hulla jest pojęcie uczenia się. Uczenie się, 
przekaz wie dzy polegają na replikowaniu informacji. Hull rozróżnia 
uczenie się indywidualne i  społeczne. W  uczeniu indywidualnym 
organizm reaguje na regularności w swoim otoczeniu; nie są w tym 
typie uczenia się po trzebne inne organizmy. W  wypadku uczenia 
społecznego organizm re aguje na regularności zachowania innych 
organizmów. I tu wkraczają prawa ewolucji. Właśnie uczenie się spo-

5 Nota bene niezgodność poglądów Hulla, a jeszcze bardziej Boyda i Richerso na 
z obecnie obowiązującymi wynikami w psychologii jest obiektem krytyk (zob. 
Heyes, Plotkin 1989, s. 141–142).
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łeczne konstytuuje ewolucyj ne procesy replikowania kulturowego. 
Memy są replikatorami.

W społecznym uczeniu się memy zakodowane w jednym podmio-
cie są przenoszone do innego (Hull 1982, s. 301). Geny nie odgrywa-
ją w ewolucji kulturowej żadnej roli, ponieważ to nie geny przenoszą 
uzyskane i zakodowane informacje z pokolenia na pokolenie. Prze-
kaz informacji polega na replikowaniu, a to znaczy na kopiowaniu, 
na imi towaniu z  ograniczonym stopniem wierności (kopiowanie 
w przyro dzie ożywionej też jest takie), płodności i długowieczności. 
Dawkins i Hull, a także Boyd i Richerson utrzymują, że replikowanie 
w ewo lucji kulturowej nie jest doskonałe.

Jest jeszcze inna strona poglądów Hulla, a mianowicie ta, w któ-
rej przedstawia on obraz społeczności uczonych. Badania zachowań 
grup naukowców prowadzą jego zdaniem do ujawnienia natury 
wiedzy. Jest to postać epistemologii ewolucyjnej zbliżona w  dzie-
dzinie rozważań do socjologii wiedzy. Zdaniem Hulla epistemolo-
gia ewolucyjna ma przedstawiać ogólną analizę ewolucji w dziedzi-
nie społeczno-pojęciowej, a dokonywanej – podobnie jak ewolucja 
biologiczna – przez procesy selekcji. Badania nad społecznościa-
mi uczonych są tak domi nującym aspektem obrazu nauki Hulla, 
że zdaniem niektórych filozo fów jego koncepcja należy bardziej do 
socjologii wiedzy niż do epi stemologii. Hull opiera się także na te-
zach socjobiologicznych, takich jak ta mówiąca o odwzajemnianym 
altruizmie (Hull 1988), jednak nie przyjmuje całej koncepcji socjo-
biologii. Dla Hulla najlepszy sposób ba dania konceptualnych zmian 
w nauce polega na wytyczeniu społecz nych grup uczonych i anali-
zowaniu zmian w stylu, treści i  strukturze idei i argumentów we-
wnątrz grup i pomiędzy nimi (Hull 1985). Ewo lucja społeczności 
uczonych polega na zmienianiu poglądów przez członków owych 
społeczności. Głównym celem uczonych jest dąże nie do postępu, co 
jest rozumiane jako forsowanie własnych idei w dba łości o własny 
interes, a nie o realizowanie (staroświeckich, przebrzmia łych zda-
niem wielu) ideałów dążenia do prawdy, obiektywności itp. Motyw 
pragmatyczny dominuje bez reszty w nauce, spychając inne czyn-
niki daleko, na nieważne poziomy. Prawda per se prowadzi doni-
kąd, twierdzi Hull. W nauce wygrywają ci, którzy rozwijają swoje 
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ka riery, doglądają ich, zabiegają o  nie nieustannie. Do indywidu-
alnych karier potrzebna jest społeczna oprawa; uczeni nie mogą 
pracować w  samotności. Inni uczeni są potrzebni do przejmowa-
nia idei i ich roz głaszania, szerzenia, do podejmowania krytyki. Na-
uka jest działalno ścią społeczną, ale nie z powodów powoływanych 
tradycyjnie. Hull głosi, że społeczny charakter nauki chroni intere-
sy i cele poszczegól nych uczonych. Inni są potrzebni dla jednost-
kowego podmiotu do rozwijania jego partykularnej kariery. Karie-
ry poszczególnych jednostko wych podmiotów nie miałyby blasku 
bez publiczności złożonej z innych uczonych. Rozwój naukowy po-
szczególnych podmiotów po znania przebiegający w  samotności 
traciłby sens i zresztą traciłby tak że możliwość zaistnienia. Karie-
ra jednostkowego ja wymaga do swe go istnienia innych podmio-
tów wiedzy naukowej. Rozwój nauki polega na realizacji karier po-
szczególnych, jednostkowych podmiotów pozna nia. Na tym też 
polega integracja nauki. Selekcję Hull pojmuje odwrot nie, niż czy-
ni to darwinizm, a mianowicie jako zjawisko sprzyjające integracji 
i odpowiedzialne za nią. Z socjobiologii przejmuje pojęcie odwza-
jemnianego altruizmu, które to pojęcie zaprzecza idei altruizmu i nie-
wiele różni się od egoizmu. Altruizm wymaga bowiem bezintere-
sowności podejmowanych działań, wymaga niesienia pomocy bez 
nadziei i  bez oczekiwań, że pomoc ta zostanie kiedyś odwzajem-
niona (przez kogokolwiek). Zachowania altruistyczne wykluczają 
oczekiwa nie na odwzajemnienie poczynionych przysług.

Ewolucyjna koncepcja poznania oferowana przez Hulla ma za-
tem dwa oblicza. W  konsekwencji oferuje dwa niespójne obrazy 
podmio tu poznania. Pierwsza ocala pewne klasyczne wartości po-
znawcze, a  na wet pozwala mniemać, że poznanie zachowuje ele-
menty zmodyfiko wanej referencyjności. Indywidualne uzyskiwanie 
informacji jest odmianą adaptacji do środowiska, a więc pozostaje 
w pewnym związ ku ze środowiskiem. Uczenie społeczne jest repli-
kowaniem informa cji z pewnym stopniem wierności. Podmiot uzy-
skiwania informacji (a więc inaczej podmiot poznania) kopiuje, imi-
tuje, wydobywa infor macje ze środowiska lub uzyskuje je od innych 
podmiotów, z  błęda mi, niedokładnie, jednak musi być zachowana 
pewna miara wierności.
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Druga strona poglądów Hulla w  kwestii podmiotu poznania 
odbie ra temu podmiotowi cechy przyjmowane w  epistemologiach 
klasycz nych, związane z tradycyjnie uznanymi wartościami poznaw-
czymi. Najkrócej rzecz ujmując, podmiot kieruje się wyłącznie war-
tościami instrumentalnymi w  ich formach krańcowych – karierą, 
walką toczo ną w społeczności uczonych o status. Poprawność, wier-
ność wiedzy interesują go tylko wtedy, gdy stanowią element wal-
ki o rozwój wła snej kariery. Ta strona poglądów Hulla przywołuje 
darwinizm w jego interpretacji zakorzenionej w społecznej świado-
mości potocznej, z bez kompromisową walką (rozumianą potocznie) 
o byt jako naczelnym atrybutem rozwoju przyrody ożywionej.

Peter Munz i ewolucja kulturowa

Jeszcze swobodniej niż Hull traktuje teorię Darwina Peter Munz. 
Uzna je biologiczną podstawę powstania kultury. Zarazem utrzy-
muje, że już powstała kultura rządzi się swoimi własnymi prawami 
i nie wyjaśniają jej prawa biologicznej teorii Darwina (Munz 1989,  
s. 279), ale pra wa podobne do nich, ich kulturowe analogi. Prawa 
ewolucji kulturo wej tworzą, zdaniem Munza, zespół odrębny od 
praw ewolucji biolo gicznej. Podstawa myślenia darwinowskiego po-
lega według Munza na uznaniu doboru naturalnego i, odpowiednio, 
w kulturze – krytyczne go selekcjonizmu: „we are on really safe Dar-
winian ground as long as we adhere to selectionism” (Munz 1989,  
s. 291). To dobór naturalny jest najważniejszym atrybutem teorii 
Darwina; inne cechy ewolucji biolo gicznej można usunąć, nie negu-
jąc przy tym Darwinowskiego ducha modelu ewolucji. Tytuł rozpra-
wy Taking Darwin Even More Serious ly świadczy, że Munz, ze swoją 
śmiało dokonywaną transformacją biologicznej teorii ewolucji, musi 
bronić darwinowskiego charakteru tej transformacji. Charakter ten 
staje się wątpliwy i wywołuje kontrower sje, podobnie jak inne swo-
bodne reinterpretacje teorii powstawania i zmian gatunków.

W swoich wcześniejszych pracach Munz zachowuje Darwinow-
skie terminy „mutacja” i  „selekcja” oraz „adaptacja do środowiska” 
(lecz już tylko bardzo ogólnie przejmuje ich Darwinowskie sensy), 
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a w późniejszych z nich rezygnuje. W nowszych publikacjach Munz 
lansuje pojęcie ewolucji kulturowej, w której jednostka, pozostając or-
ganizmem biologicznym, żyje w  świecie nie biologicznym, ale kul-
turowym. Człowiek zanurzony w kulturze uwalnia się od więzów praw 
ewolucji biologicznej. Nie podlega prawom biologii i, żyjąc w niebio-
logicznym (chociaż o biologicznej genezie) świecie kulturowym, funk-
cjonuje zgodnie z prawami ewolucji kulturowej, które przejawiają je-
dynie pewną szczególną analogię do praw przedstawianych w teorii 
Darwina. Koncepcja Munza nie jest naturalizmem biologicznym. Cią-
ży wyraźnie ku ujęciu człowieka jako istoty społecznej i kulturowej, 
bez jakichkolwiek tendencji redukcjonistycznych w kierunku biologii.

Munz wprowadza do swojej ewolucyjnej koncepcji kultury poję-
cie świadomości. Według Munza organizmy świadome tworzą takie 
stra tegie przeżycia, które zostałyby wyeliminowane, gdyby podda-
no je prawom selekcji naturalnej. Podział pracy w społecznościach 
ludzkich i społeczna współpraca pomiędzy ludźmi kompensują ich 
brak adapta cji do środowiska. Nie wiadomo, czy świadomość we-
dług Munza jest wytworem ewolucji biologicznej, redukowanym do 
układu czynników biologicznych, czy też, jak kulturę, przypisuje ją 
on tylko człowie kowi i  traktuje jako obiekt towarzyszący kulturze, 
dzięki niej wyłonio ny, nie biologiczny, ale jako kulturowe differen-
tia specifica człowieka. W  każdym razie przywołanie świadomości 
nie jest, jak to dzieje się u Poppera, równoznaczne z powrotem do 
kartezjanizmu. Z  powstaniem świadomości mechanizmy ewolu-
cji zmieniają się drastycznie (odniesie niem jest ewolucja biologicz-
na gatunków oraz ewolucja prebiotyczna). Munz łączy powstanie 
świadomości z  powstaniem społeczności kultu rowych jednoczo-
nych przez wspólne rytuały, mity i wierzenia. W ewo lucji kulturowej 
twórcza inwencja podmiotów działań kulturowych wy wołuje muta-
cje, a współdziałanie pomiędzy ludźmi unieczynnia dobór natural-
ny (Munz 1989, s. 284–292).

Poglądy Munza mają wiele wspólnego z socjologią wiedzy (głów-
nie w: Munz 1989). Podobnie jak Hull, Munz skupia uwagę na spo-
łecznościach naukowców, drążąc fenomen nauki w sposób charakte-
rystyczny dla socjologii wiedzy. Jego zdaniem w ujmowaniu ewolucji 
kulturowej należy odrzucić podstawowe cechy biologicznego darwi-
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nizmu, to jest mutację, adaptowanie do środowiska i dziedziczenie. 
W Munza obrazie ewolucji kulturowej inwencja zastępuje mutację, 
a  uczenie i  naśladowanie zastępują dziedziczenie. Munz utrzymu-
je przy tym, że nie odrzuca darwinizmu, ponieważ zachowuje se-
lekcję i  kry tyczny selekcjonizm (metodę prób i  błędów opierającą 
się na prawach doboru naturalnego) jako podstawowy mecha-
nizm przemian kulturo wych i, również, uzyskiwania i zmian wie-
dzy (Munz 1989, s. 279–284, 291). Nie jest przy tym istotne – twier-
dzi Munz – czy dobór dokonu je się według praw biologicznych, czy 
zgodnie z prawem Greshama6. Ludzkie społeczności nie adaptują się 
do środowiska, a przynajmniej nie muszą tego czynić. Ponadto pojęcie 
adaptacji do środowiska w wy padku ludzkich społeczeństw staje się 
tak szerokie i rozmyte, że w ogóle przestaje być użyteczne. Współpra-
ca, społeczny podział pra cy i solidarność stąd wypływająca kompensu-
ją brak adaptacji w czło wieczym świecie. Negatywna zależność od śro-
dowiska ma wartość spo łeczną: im gorsza adaptacja do środowiska, 
tym większa solidarność społeczna, tym lepszy podział pracy. Nawet 
współzawodnictwo pomię dzy ludzkimi społecznościami zwiększa 
solidarność, a nie jej zaprze cza (zob. Munz 1989, s. 284–285).

Gerhard Vollmer – 
 koncepcja biologicznych mechanizmów poznawania

Poglądy Gerharda Vollmera należą do lorenzowskiej linii episte-
molo gii ewolucyjnych, to jest do linii, w  której epistemologie 
o darwinow skim punkcie wyjścia i treściowego wsparcia wyjaśniają 
biologiczne mechanizmy poznawania, czyli biologiczny fundament 
wiedzy. Najgło śniejszą i  o  najbardziej wyrazistym obrazie odmia-
ną konstrukcji tego typu jest socjobiologia i jej implikacje dotyczą-
ce charakteru poznania.

Koncepcja Gerharda Vollmera jest typową egzemplifikacją epi-
ste mologii ewolucyjnej linii lorenzowskiej. Vollmer oferuje taki 

6 Prawo to głosi, że zły pieniądz wypiera dobry i  przypisywane jest również 
Ko pernikowi.
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w zary sie obraz biologicznych podstaw poznania: wiedza jest wyni-
kiem ciągłego oddziaływania pomiędzy podmiotem a przedmiotem. 
Subiek tywne i obiektywne struktury dopasowują się do siebie w taki 
sposób, że tworzą wiedzę. Subiektywne struktury poznania (a  stąd 
i wiedzy) wywodzą się z ewolucji biologicznej. Wszyscy ludzie wypo-
sażeni są w prawie takie same struktury poznawcze i tworzą wiedzę 
o  takim sa mym charakterze, ponieważ determinuje ich całkowicie 
wyposażenie genetyczne. Wyposażenie to jest jednakowe dla wszyst-
kich ludzkich podmiotów poznania. Z  perspektywy teorii ewolucji 
różnice osobni cze są nieistotne. Rolę odgrywa w niej gatunek biolo-
giczny, a więc pro cesami poznania steruje genotyp gatunkowy.

Wiedza jest zgodna ze światem; zgodność nie ma charakteru 
ko piowania, ale odwzorowywania, kongruencji. Świat (wydaje się, 
że ro zumiany jako rzeczywistość w sensie metafizycznym) jest po-
znawczo rekonstruowany przez podmiot z sygnałów sensorycznych 
i pamięci. Świadectwem poprawności wiedzy jest fakt, często przy-
woływany przez realistów teoriopoznawczych, zdolności do prze-
trwania: gdyby wiedza nie odwzorowywała świata, to nie mogłaby 
pełnić funkcji narzędzia przetrwania. Taką zaś funkcję pełni z po-
wodzeniem, o czym świadczy to, że ludzie żyją. Określenie wiedzy 
podane przez Vollmera zawiera już tezę realizmu teoriopoznawcze-
go, chociaż niekoniecznie kopiującego: wiedza jest adekwatną re-
konstrukcją struktur zewnętrznych względem podmiotu dokonaną 
przez ten podmiot (Vollmer 1984, s. 70).

Wiedza jest uwarunkowana przez biologiczną konstytucję 
podmio tu poznania. Struktury percepcyjne są biologicznie dopa-
sowane do poznawania świata, tak jak narzędzie jest dopasowane 
do przeprowadze nia określonych czynności. Wiedza jest użytecz-
na w sensie biologicz nym, dając lepsze szanse na reprodukcję, jest 
zatem biologiczna w  swej genezie, w  charakterze i  w  celach, któ-
rym służy. Wiedza ludzka nie jest idealna, ponieważ nie jest taka 
biologiczna adaptacja do środowiska (Vollmer 1984, s. 82–84). Na-
sze zdolności poznawcze są rezultatem ewo lucji biologicznej. Su-
biektywne struktury poznawcze, w tym przede wszystkim mózg, są 
dopasowane do obiektywnych struktur świata, po nieważ są wyni-
kiem procesu adaptacji do tego świata. I są częściowo izomorficzne 
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ze światem, gdyż inaczej nie bylibyśmy w stanie przetrwać. Proce-
sem adaptacji do świata, w tym procesem adaptacji do niego struk-
tur poznawczych, rządzą, jak pisze Vollmer, dwaj wielcy architekci 
ewo lucji: mutacja i selekcja. Nasza własna egzystencja jest argumen-
tem za realizmem teoriopoznawczym. Epistemologia ewolucyjna li-
nii lorenzowskiej przyjmuje realizm jako tezę wyjściową koncepcji 
i próbuje ją wy jaśnić. Nie jest to realizm najsilniejszej odmiany. Ada-
ptacja do środo wiska i dopasowanie struktur poznawczych do nie-
go nie są idealne i nie muszą takie być, gdyż nie jest to potrzebne 
do przeżycia (Vollmer 1984, s. 74–75, 78–79). Ludzka wiedza jest 
uwarunkowana biologicznie. Jed nak ani biologiczne przeżycie, ani 
darwinowskie dopasowanie, ani suk ces ewolucyjny nie gwarantują 
prawdziwości hipotezom wrodzonym. Sukces ewolucyjny nie musi 
spełniać ani definicji, ani kryteriów praw dziwości w rozumieniu ab-
solutnej teorii prawdy. Dowodzi tylko, że hi potezy wrodzone nie 
mogą być całkowicie fałszywe (Vollmer 1984, s. 85–86).

W  tradycyjnej epistemologii, pisze Vollmer, podmiotem jest 
doro sła, wykształcona istota ludzka. Nie jest to twierdzenie całkowi-
cie po prawne, gdyż podmiotem poznania w epistemologii jest abs-
trakt z isto ty ludzkiej. I charakter abstrakcji przesądza, w jakim stop-
niu podmiot poznania jest istotą ludzką, skoro abstrakcja pozbawia 
tej istoty więk szości własności, które uznaje za nieistotne dla prze-
prowadzania pro cesów poznawczych. W epistemologii ewolucyjnej 
natomiast podmiotem poznania jest dowolna ludzka istota, a także 
jej pochodzenie filo genetyczne, jej genetycznie wykształcone cechy. 
Ludzka wiedza ma przedmiot ograniczony do mezokosmosu (meso-
cosm), czyli do świata średnich wielkości.

Przeciwnie niż Munz, Vollmer twierdzi, że biologicznie ewolu-
cja nie kończy się ani nie zostaje zawieszona, gdy pojawia się kul-
tura. Ewolu cja kulturowa jest ukształtowana na biologicznych pod-
stawach i biolo gicznie uwarunkowana. Biologiczne determinanty są 
częścią i kultury, i jej ewolucji. I ponadto zachodzą analogie i parale-
le pomiędzy ewolu cją biologiczną a kulturową. Pod pewnymi wzglę-
dami, stwierdza Voll mer, ewolucja wiedzy naukowej jest kontynu-
acją ewolucji biologicznej. Można ująć epistemologię ewolucyjną 
jako rozszerzenie lub nawet pod stawę metody prób i błędów. Stano-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



101PODMIOT POZNANIA W EWOLUCJONIST YCZNYCH KONCEPCJACH WIEDZY 

wisko Vollmera jest położone w po łowie drogi pomiędzy pogląda-
mi Munza a twierdzeniami socjobiologii o redukcji ludzkiego świata 
oraz ludzkiej natury do biologicznych praw teorii ewolucji. Vollmer 
przypisuje im częściową biologiczność, ale i czę ściową specyficzność 
i, w konsekwencji, nie dokonuje całkowitej reduk cji człowieczeństwa 
do biologii ludzkiego organizmu.

Zdaniem Vollmera Popper nie skonstruował konsekwentnej 
episte mologii ewolucyjnej, gdyż jego teoria trzeciego świata oraz 
jego dua lizm psychofizyczny nie mieszczą się w  ewolucjonistycz-
nym ujmowa niu kwestii (Vollmer 1984, s. 85). W  kwestii stosun-
ku umysłu do ciała epistemologia ewolucyjna może zajmować tylko 
stanowisko monistyczne; Vollmer uznaje wśród monizmów teo-
rię identyczności wypra cowaną współcześnie między innymi przez 
Herberta Feigla, Davida M. Armstronga, J. J. C. Smarta i Johna R. Se-
arle’a, a głoszącą, że umysł jest funkcją centralnego układu nerwowe-
go, wyłonionego na pewnym poziomie ewolucji. W związku z tym 
Armstrong i  Smart nazywają to rozstrzygnięcie kwestii psychofi-
zycznej teorią stanu centralnego (zob. np. Armstrong 1982). Stany 
i procesy psychiczne (umysłowe, świa dome) są identyczne ze stana-
mi i procesami neuronów, zespołów neu ronów i mózgów. Mózg jest 
wynikiem ewolucji. Teoria identyczności tej wersji redukuje zdol-
ności poznawcze do funkcji centralnego ukła du nerwowego. Jed-
nak u Vollmera po tych jednoznacznych, wydawa łoby się, deklara-
cjach następuje wahanie. W końcu rezygnuje on z prze świadczenia 
o całkowitej redukcji umysłu do funkcji centralnego układu nerwo-
wego. Utrzymuje mianowicie, że tylko niektóre struktu ry poznaw-
cze podmiotu poznania, na przykład percepcja koloru i  per cepcja 
trójwymiarowej przestrzeni, są zdeterminowane biologicznie, mają 
charakter wrodzony i są produktem ewolucji biologicznej. Twier dzi 
wprawdzie, że przynajmniej niektóre struktury poznawcze mają na-
turę biologiczną, ale mimo wszystko nie wypowiada tezy uniwersal-
nej, z wielkim kwantyfikatorem. A to prowadzi do niespójności jego 
poglądów i nie pozwala wyraźnie, bez wątpliwości określić konstruo-
wanego przezeń pojęcia podmiotu poznania.
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Socjobiologia

Twórcą socjobiologii jest Edward O. Wilson, a za datę jej powstania 
przyjmuje się rok 1975, kiedy opublikował on dzieło Sociobiology: 
The New Synthesis. Rok 1983, kiedy Wilson z Charlesem J. Lumsde-
nem opublikowali Promethean Fire, można uznać za upadek socjo-
biologii, gdyż autorzy odrzucili w tym dziele część tez składających się 
na pro gramowe credo socjobiologii.

Socjobiologia dostarcza przesłanek do utworzenia najbardziej 
konsekwentnego biologistycznego obrazu podmiotu (w  tym tak-
że podmiotu poznania), w  największym stopniu wiernego prze-
słaniom Darwinowskiej teorii ewolucji. Socjobiologia jest bowiem 
najpełniej szym biologicyzmem, to znaczy, wszystko, co dotyczy 
człowieka, zre dukowane jest w niej do biologii. Ona właśnie, wśród 
teorii odwołu jących się do teorii doboru naturalnego, daje obraz po-
znania i  podmiotu poznającego ortodoksyjnie biologistyczny, naj-
bliższy obrazowi, jaki oferuje biologiczna teoria Darwina wiernie 
przeniesiona do obszaru rozważań teoriopoznawczych.

Edward O. Wilson definiuje socjobiologię jako „naukowe ba-
danie biologicznych podstaw wszystkich form społecznego zacho-
wania się wszystkich rodzajów organizmów, łącznie z człowiekiem” 
(Wilson 1988, s. 256). O socjobiologii jej przeciwnicy twierdzą, iż 
odczłowiecza ludzką istotę, pozbawiając ją wszelkiej specyficzności 
i wyjątko wości względem świata zwierząt. Jej zwolennicy natomiast 
utrzymują, iż przenosi człowieka na miejsce, które faktycznie zajmu-
je, zrównując go z innymi biologicznymi istotami i wyjaśniając jego 
własności oraz jego zachowania przez odwołanie się do praw biolo-
gii, głównie do teorii ewolucji. Socjobiologia ujawnia obraz całkowi-
cie biologicznej na tury człowieka. Nawet moralność i cała kultura, 
a także ludzka dusza są produktami ewolucji biologicznej. Ludzkie 
zachowania i  cechy ludz kiej natury są całkowicie zdeterminowane 
przez geny. Nie ma żadnej róż nicy pomiędzy ludźmi a zwierzętami, 
nawet istnienie przepaści ling wistycznej wydaje się wątpliwe. Rów-
nież wątpliwa wydaje się osobli wość samoświadomości, która zda-
niem zoologów pojawia się też w świecie zwierzęcym (Wilson 1988,  
s. 55). Także cele ludzkości i cele indywidualnej ludzkiej egzystencji są 
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całkowicie wyznaczone przez hi storię genetyczną. Umysł wykształ-
cił się w drodze doboru naturalnego i nadal podlega jego prawom: 
„Umysł ludzki jest urządzeniem, które służy przetrwaniu oraz mno-
żeniu się genów decydujących o jego bu dowie. [...] intelekt nie jest 
skonstruowany po to, aby rozumieć atomy czy nawet samego siebie, 
lecz aby sprzyjać przetrwaniu ludzkich ge nów” (Wilson 1988, s. 28– 
–29). W ludzkim świecie nie ma nic niebiologicznego, nic wyjątko-
wego, co różniłoby istotnie człowieka od zwierząt.

Zasadniczą tezą socjobiologii jest hipoteza genetyczna, wyprowa-
dzona wprost z neodarwinowskiej teorii ewolucji. Głosi ta hipote-
za, że „cechy natury ludzkiej miały w toku ewolucji gatunku ludz-
kiego charakter adaptacyjny oraz że w  rezultacie tego w populacji 
rozprze strzeniły się geny sprzyjające rozwijaniu owych cech przez 
ich nosi cieli” (Wilson 1988, s. 62). W  ten właśnie sposób natura 
ludzka zosta ła ukształtowana przez dobór naturalny. Redukcja bio-
logicystyczna ludzkiej natury oraz ludzkiego świata wytworzonego 
jest całkowita; obejmuje umysł, język i myślenie symboliczne, a więc 
czynniki uzna wane zazwyczaj za osobliwości ludzkiego świata i sta-
nowiące o zasa dniczej odrębności człowieka względem zwierząt. Tę 
właśnie reduk cję przeciwnicy socjobiologii uznają za odczłowiecze-
nie ludzkiej istoty. Ludzka natura jest całkowicie zdeterminowana 
przez geny i  jest produktem ewolucji, którą steruje prawo doboru 
naturalnego. Także społeczne zachowania człowieka są uwarunko-
wane genetycznie; pra wa zachowań społecznych są według Wilso-
na w ostatecznym reduk cyjnym rozrachunku prawami biologiczny-
mi. Wilson czyni geny – zgo dnie z  tezami i pojęciowym układem 
neodarwinizmu – jednostkami doboru naturalnego. Cechy ludzkiej 
natury i cechy zachowań człowie ka są zakodowane w wyposażeniu 
genetycznym. Uczenie się przez funkcjonowanie w środowisku nie 
zmienia ludzkiej natury ani moty wów ludzkiego postępowania, gdyż 
o nich decydują geny, a kultura i jej właściwe formy przekazu wiedzy 
należą do puli genowej, tylko przedstawiają się nam w postaci zako-
dowanej. Stąd odrębność kultu ry od biologii jest tylko iluzoryczna.

Dla socjobiologów istnieje jedna rzeczywistość, a  mianowi-
cie bio logiczna. Wszelkie inne światy – społeczny, kulturowy, mo-
ralny i  re ligijny, a  także poznawczy, w  tym naukowy – należą do 
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rzeczywisto ści biologicznej. Złudne istnienie rzeczywistości innych 
od biologicznej bierze się z ukrywania w tych rzeczywistościach ich 
genetycznego podłoża.

Chociaż tezy socjobiologii wywołały skandal w  środowiskach 
na ukowych w latach siedemdziesiątych, nie są one zasadniczo nowe. 
Przypominają pierwsze interpretacje teorii Darwina i ich supozycje 
do tyczące miejsca człowieka w  świecie organizmów żywych. Rów-
nież reakcje na teorię Darwina przypominają reakcję na tezy so-
cjobiologii, a  transformacja pojęciowa i  odwołanie się do genetyki 
w  neodarwinizmie niewiele zmieniają. Ostra reakcja krytyczna na 
wystąpienie Dar wina z  jego dziełem O powstawaniu gatunków nie-
kiedy stawała się hi steryczna i często traciła walor naukowości, a rzą-
dziły nią wyłącznie emocje. Skandal, jaki wywołała teoria Darwina, 
był głównie kulturo wy i  religijny, a  nie stricte naukowy. Koncepcję 
Darwina interpreto wano jako próbę pozbawienia człowieka istoty 
jego człowieczeństwa, porzucenie sfery ducha, o  którym twierdzo-
no, że jest niematerialny i niebiologiczny, że nie ma odpowiednika 
w świecie zwierząt i że świadczy o wyjątkowości człowieka.

Z  oryginalnej teorii Darwina wynika wprost, że człowiek jest 
isto tą biologiczną stojącą najwyżej na drzewie ewolucyjnym. Teza 
ta wy musza redukcję. Człowiek według Darwina jest tylko jednym 
ze zwie rząt, funkcjonuje według praw biologii, będąc jedynie orga-
nizmem biologicznym. Wszystkie odrębności człowieka od zwie-
rząt niweluje się, dopatrując się podobieństw lub identyczności 
tam, gdzie powierz chownie dostrzegane są głębokie różnice. Uza-
sadnia się, że inteligen cja i zachowania społeczne są obecne również 
w świecie zwierząt. Swoistości ludzkich zachowań, powstania kultu-
ry i języka upatrywano w morfologicznej specyfice ludzkiej, chwy-
tliwej dłoni. Wszelkie za chowania człowieka sprowadzono do walki 
o byt. Położenie nacisku na zwierzęcą naturę człowieka przeciwnicy 
teorii Darwina odbierali ja ko próbę całkowitej degradacji człowieka. 
Zwierzęcości człowieka nie traktowano jako przejawu wielkiej unifi-
kacji natury, ale jako pozbawienie człowieka właściwości czyniących 
zeń istotę specyficznie ludz ką, jako zanegowanie, że jego wytworem 
jest rzeczywistość wyższych wartości, że jego egzystencja nie ograni-
cza się do walki o biologicz ne przetrwanie.
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Z  perspektywy darwinizmu ujętego w  socjobiologii poznanie 
można traktować jako działanie o  celach wyłącznie utylitarnych. 
Ja kiekolwiek działania czysto poznawcze są tylko iluzjami w  czy-
sto bio logicznym świecie. Podmiot poznania musi być istotą bio-
logiczną, a je go działania poznawcze są formami walki o przetrwa-
nie. Świadomość człowieka zanika gdzieś w łańcuchu redukcyjnym. 
Intelekt jest środ kiem adaptacji do środowiska. Emocje, uczucia, 
wola, kreatywność są redukowane do cech umożliwiających prze-
trwanie. Zwierzęcość poj muje się tu jako cechę negatywną. Zwie-
rzęcość ma pozbawiać czło wieka właściwej mu swoistości, odrębno-
ści od świata zwierzęcego, mi mo aspektowej przynależności do tego 
świata. Znika duch – obejmujący intelekt człowieka, jego uczucia, 
wolę, samoświadomość, kulturę, religię, systemy moralne, naukę itp. 
i refleksyjny typ oglądu rzeczywistości. Człowiek jest ciałem stero-
wanym prawami ewolucji, reagującym na bodźce otoczenia i radzą-
cym sobie w środowisku bio logicznym. Nauka jest jedynie swoistą, 
wykształconą ewolucyjnie for mą adaptacji do środowiska, w którym 
człowiek żyje. Zwiększa szan se na przetrwanie.

Obraz podmiotu poznania  
w epistemologiach ewolucyjnych

W ewolucyjnych koncepcjach wiedzy nie ma jednego pojęcia podmio-
tu poznania. Pomiędzy poszczególnymi koncepcjami zachodzą w tym 
względzie istotne różnice. Wydawać by się mogło, że epistemologie 
ewolucyjne, deklarujące zgodność z podstawowymi ideami ewolucjo-
nizmu, powinny ujmować człowieka jako istotę biologiczną, funkcjo-
nującą tak, jak konstatują to prawa ewolucji. Jednak w filozofii, jak to 
się zwykle dzieje, te zdroworozsądkowe przeświadczenia tracą rację. 
Filozoficzny urok widzenia polega przecież na tym, że namysł docie-
ra tam, gdzie nie dociera zdrowy rozsądek. Widać to też z powyższe-
go, nie całkiem systematycznego przedstawienia niektórych typowych 
modeli poznania należących do epistemologii ewolucyjnych.

Linia rozgraniczająca dwa główne typy podmiotów poznania 
nie pokrywa się z linią, która dzieli epistemologie ewolucyjne (zgod-
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nie z podziałem zadanym przez Bradiego) na badające rozwój wie-
dzy naukowej oraz na te rozpatrujące biologiczne uwarunkowania 
i  podsta wy wiedzy. Zachodzi tu jednak bliska zbieżność. Modele 
podmiotów poznania w epistemologiach ewolucyjnych można roz-
patrywać, ocenia jąc ich rozbieżność względem obrazu sugerowane-
go przez oryginalny darwinizm.

Epistemologie ewolucyjne pierwszego typu, z koncepcją Poppe-
ra jako najważniejszą teorią (do niej odwołują się wszyscy tworzą-
cy mo dele wiedzy tego typu), w  ogóle nie determinują z  koniecz-
nością obra zu podmiotu poznania. Przy założeniu, że wiedza jest 
tworem auto nomicznym, że jest oderwana od procesów swego po-
wstawania, wyo brażenie podmiotu poznania nie mieści się w  ta-
kiej koncepcji. Jednak założenie całkowitej autonomiczności wie-
dzy obiektywnej, przeciwsta wianej subiektywnej, pozostawia pustkę 
w miejscu oczekiwanych wy jaśnień i dlatego przeważnie zostaje po-
rzucane. Popper dopisuje do te zy o autonomiczności wiedzy zało-
żenie o istnieniu trzech wzajemnie zależnych światów. Założenie to 
jest w istocie odwrotem od twierdze nia o autonomiczności wiedzy, 
gdyż pozostawia jedynie częściową autonomiczność i przywraca po-
jęcie podmiotu poznania jako konieczne go elementu konstrukcji. 
W  kwestii podmiotu Popper powraca do epistemologii kartezjań-
skiej z jej koncepcją subiektywnej jaźni pozna jącej; wiedza jest pier-
wotnie stanowiona przez subiektywne stany podmiotu; dopiero 
z nich jest konstruowana wiedza dotycząca świata pozapodmioto-
wego. Popperowska koncepcja świata drugiego wytycza kartezjański 
obraz podmiotu – z samoświadomością różniącą się od świadomo-
ści i  niewystępującą w  świecie zwierząt. Cechy podmiotu pozna-
nia nie przypominają prawie zupełnie darwinowskiego obrazu czło-
wieka uczestniczącego w procesach poznawczych.

Drugie Popperowskie pojęcie podmiotu poznania jest biologi-
styczne i  niekartezjańskie. Umysł zostaje zredukowany do mózgu, 
a  opera cje poznawcze podmiotu poznania (w  istocie – mózgu) są 
sterowane prawami biologicznej ewolucji. Jest to kreacja nieodległa 
od darwinow skiego ujęcia istoty ludzkiej.

Podmiot poznania w  tych epistemologiach ewolucyjnych, któ-
re transformują koncepcję biologicznego darwinizmu do niebiolo-
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gicznych dziedzin przedmiotowych, przeważnie jest pozbawiony 
własności biologicznych albo są one nieistotne w  jego konstytucji. 
Zamiast uwarun kowań biologicznych podmiotu poznania postulo-
wane są kulturowe, przy założeniu, że te drugie nie redukują się do 
pierwszych. Podmiot poznania osadzony w kulturze i przez nią kon-
stytuowany jest określa ny głównie negatywnie. Stwierdzenie pozy-
tywne, że kultura jest toż sama ze specyficznością ludzkiego świata, 
z jego odrębnością od świa ta organizmów biologicznych, jest enig-
matyczne i stanowi dopiero początek namysłu, a nie wynik.

Według Hulla geny i biologiczność podmiotu nie odgrywają roli 
w procesach poznawczych. Istotne dla nich są memy, a uzyskiwanie 
wiedzy przez podmiot polega na replikowaniu memów, którym nie 
przysługuje natura biologiczna. Podmiot poznania należy do kultu-
ry, o której wiadomo, że nie ma charakteru biologicznego. Podmiot 
po znania jest społeczny, gdyż poznaniem według Hulla rządzą je-
dynie prawa społecznych interakcji. Podmiot poznania funkcjonu-
je według zasad przetransformowanego darwinizmu pozbawionego 
biologicznej specyficzności. Hull sprowadza funkcjonowanie pod-
miotu poznania do zasad jego społecznego postępowania. Postępo-
wanie to wytyczają przede wszystkim reguły propagowane przez do-
syć prymitywnie zin terpretowany darwinizm, obecny w potocznych 
przeświadczeniach. Podmiot poznania według Hulla nie kieru-
je się tradycyjnym etosem na uki, którego podstawowym przesła-
niem jest bezinteresowne dążenie do prawdy lub do wiedzy obda-
rzonej pewnymi uznanymi wartościami po znawczymi. W koncepcji 
Hulla głównym przesłaniem w  funkcjono waniu podmiotu pozna-
nia jest rozwój osobistej kariery i walka o nią, motywowana osobni-
czym egoizmem nazywanym w socjobiologii odwzajemnionym al-
truizmem. Według Hulla przetrwanie i selekcja nie dotyczą gatunku; 
walka rozgrywa się pomiędzy osobnikami w  obrę bie gatunku, czyli 
pomiędzy jednostkami społeczności naukowców. Osobnicze kariery 
naukowe są motorem rozwoju nauki i celem postę powania uczonych. 
Rozwój nauki nie jest motywowany dobrem ga tunku ludzkiego.

Także według Munza podmiot poznania jest, tak jak i według 
Hul la, społeczny. Podmiot poznania kieruje się trzema regułami 
postępo wania: współpracą, społecznym podziałem pracy i  solidar-
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nością. Tu już tylko mgliście rysują się – i to pod warunkiem szcze-
gólnego nastawie nia odbiorcy – prawidłowości wykryte przez Dar-
wina dla organizmów żywych. Nie tylko podmiot poznania nie jest 
biologiczny, ale i jego funkcjonowanie nie odbywa się według praw 
biologicznego darwinizmu, lecz zgodnie z regułami zastępującymi je 
w ewolucji kulturowej.

Podmiot poznania według Vollmera jest biologiczny i jego biolo-
giczna konstytucja warunkuje wiedzę. Jednak to warunkowanie jest 
tyl ko częściowe. Vollmer nie określa przy tym innych czynników 
wpły wających na procesy poznawania. Vollmerowski podmiot po-
znania traci indywidualność, gdyż to genotyp steruje procesami uzy-
skiwania wie dzy, a indywidualność nie ma dla nich znaczenia. Voll-
mer przypisuje podmiotowi świadomość, którą jednak redukuje do 
neurofizjologicz nych stanów mózgu, a więc do stanów ciała, zgodnie 
z zakładanym monizmem w kwestii psychofizycznej. Vollmerowskie 
pojęcie świa domości jest w związku z  tym inne niż Kartezjańskie, 
gdzie pojawia ło się jako obiekt przeciwstawiony ciału i odeń odręb-
ny. Podmiot poznania funkcjonuje zgodnie z Darwinowskimi pra-
wami ewolucji biologicznej, gdyż wiedza jest włączona w tryby ewo-
lucji jako narzę dzie służące przetrwaniu ludzkiego gatunku.

Obraz poznania najbliższy oryginalnemu darwinizmowi, a więc 
koncepcji ewolucji biologicznej, oferuje socjobiologia. W  niej bo-
wiem – już bez wahań, w jakie popada Vollmer – podmiot poznania 
jest konse kwentnie i całkowicie biologiczny. Kultura i wiedza są zre-
dukowane do zachowań biologicznych, niespecyficznych dla czło-
wieka, a  charak terystycznych przynajmniej dla wszystkich ssaków. 
Podmiot poznania jest całkowicie sterowany prawami biologicznej 
ewolucji. Świat ludz ki jest po prostu światem zwierzęcym; pomię-
dzy obydwoma nie ma żadnej odrębności. Podmiot jest świadomy, 
a nawet może być samoświadomy. Obie te własności występują, zda-
niem Wilsona, także u  zwierząt i  mają naturę biologiczną. Nie są 
zatem takie, jakie współ tworzą podmioty poznania typu kartezjań-
skiego. Nie wiadomo także, jaki miałby być ich udział w procesach 
poznawczych, a zatem czy współkonstytuują one podmiot poznania. 
Natura procesów poznaw czych ma bowiem swe korzenie w prawach 
ewolucji biologicznej, bę dąc formą walki o przetrwanie. Struktury 
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poznawcze i charakter uzy skiwania wiedzy są realizowane zgodnie 
z prawami biologicznej ewolucji, a nie są – jak u Kartezjusza – ję-
zykową ekspozycją wewnę trznych stanów podmiotu poznania, jego 
stanów świadomości.

Wizje podmiotu poznania w  epistemologiach ewolucyjnych 
two rzą spektrum wytyczone przez stopień wierności względem 
fundują cych je teorii, czyli względem biologicznego darwinizmu 
lub neodarwinizmu. Im wierniejsza jest konstrukcja epistemolo-
giczna względem darwinowskiego zbioru praw o ludzkiej naturze, 
o jej istocie biologicz nej, włączonej w ciąg organicznego życia Zie-
mi, tym osadzone w niej pojęcie podmiotu poznania różni się bar-
dziej od pojęcia kartezjańskie go. I o taki podmiot poznania chodzi 
tu przede wszystkim, ponieważ kwestią najważniejszą jest, jak da-
lece idee ewolucjonizmu burzą no wożytny, epistemologiczny po-
rządek rzeczy, jakie są granice możliwo ści zmian pojęcia podmio-
tu determinowane przez teorię ewolucji jako koncepcję fundującą 
koncepcję poznania. Wierność koncepcji epistemologicznej wobec 
biologicznej teorii powstawania i  zmian gatunków polega przede 
wszystkim na utrzymywaniu, że poznanie ma biologicz ne korze-
nie oraz że jego podmiot jest biologiczny lub, co oferuje taki sam 
końcowy wniosek, jego natura kulturowa redukuje się do biolo-
gicznej. Podmiot poznania w  wizji ortodoksyjnych epistemologii 
ewolucyjnych (respektujących wiernie teorię Darwina) jest okre-
ślony przez prawa biologicznej ewolucji i  całkowicie im podpo-
rządkowany. A  to burzy całkowicie kartezjański wizerunek pod-
miotu poznania. Po jęcie podmiotu poznania wierne istocie teorii 
biologicznej ewolucji odrzuca wszystkie cechy konstytutywne po-
jęcia kartezjańskiego.

Ewolucyjny podmiot poznania nie jest indywidualny. W epi-
stemo logii ewolucyjnej pojęcie indywidualnego ja traci sens nada-
ny temu pojęciu w nowożytnej filozofii. W tej filozofii indywidu-
alne ja jest całkowicie odrębne od wszystkich innych obiektów, 
stanowi o sobie, funk cjonuje jako byt autonomiczny, nie przenika 
go żaden obiekt zewnę trzny i nie kieruje nim żaden obiekt ze sfery 
zewnętrznej. Podmiot po znania w epistemologii ewolucyjnej wier-
nej darwinizmowi tworzą prawa (w ontycznym rozumieniu termi-
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nu) przyrody ożywionej, kreu jąc naturę podmiotu i  wyznaczając 
jego funkcjonowanie. Podmiot po znania jest zatem determinowa-
ny z  zewnątrz, przez uniwersalne pra wa nim rządzące. Fenotyp, 
który stanowi o  indywidualności człowieka, zdaniem ewolucjo-
nistów nie odgrywa żadnej roli w poznaniu. Nie jest wobec tego 
włączany do konstytucji podmiotu poznania. Charakter po znania 
i podmiotu poznania jest wyznaczony przez genotyp. Jednost kowy 
podmiot poznania jest jedynie przedstawicielem gatunku. Pod-
miot poznania jest determinowany przez swe genetyczne dziedzic-
two. Nie realizuje procesów poznawczych przez nieskrępowaną 
dzia łalność indywidualnej jaźni poznającej. W  jego działaniach 
poznaw czych nie ma miejsca na istotną indywidualność, na odręb-
ność względem innych podmiotów poznania. Podmiot jednostko-
wy ma tyl ko pozornie poznawczą autonomię; w istocie kierują nim 
i determinu ją jego zachowania jakby z zewnątrz ogólne prawa bio-
logiczne. Wszyst kie podmioty poznania funkcjonują w poznaniu 
w ten sam sposób, wytyczony przez gatunkową pulę genów i przez 
prawa rządzące nimi. Działania poznawcze należą do repertuaru 
gatunkowych działań wyłonionych ewolucyjnie i skierowanych na 
przetrwanie gatunku.

Indywidualność ja zostaje podważona; przenikają ją bowiem – 
 przez logos materii ożywionej – inne ludzkie jednostki, przodko-
wie, pra ojcowie, całe łańcuchy zaprzeszłych pokoleń oraz inne świa-
domości należące do środowiska. Wszystkie są zjednoczone przez 
obiektywny logos świata biologicznego, przez uniwersalne pra-
wa natury. Wszyst kie są konstytuowane przez ten logos, wszystkie 
funkcjonują, podlega jąc jego prawom. W indywidualnym podmio-
cie poznania tkwi – przez uczestnictwo ogólnych praw nim kierują-
cych i przez zanurzenie go w środowisku – ogół biologicznego bytu. 
W jednostkowej egzystencji istoty ludzkiej ważne są z perspektywy 
ewolucyjnego obrazu świata ce chy i zachowania narzucone przez ge-
notyp, jednakowe dla wszystkich indywiduów, czyli jednostkowych 
egzemplarzy danego gatunku. Jednostkowość nie jest więc istotna 
w  indywidualnym podmiocie poznania. Jednostkowość, specyficz-
ność, to, co odrębne od innych podmio tów poznania, nie odgrywają 
w poznawaniu żadnej roli.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



111PODMIOT POZNANIA W EWOLUCJONIST YCZNYCH KONCEPCJACH WIEDZY 

W niektórych ewolucyjnych koncepcjach wiedzy dopuszcza się 
pojęcie świadomości. W  koncepcjach konsekwentnie darwinow-
skich świadomość jest ufundowana biologicznie i  redukowana do 
neurofizjologii. Nie chodzi tu, jak twierdzi Richard Rorty (1994), 
o  kwestię materialności świadomości, o  zniesienie ontologicznego 
dualizmu cia ła i umysłu, o oddalenie kartezjańskiego podziału czło-
wieka na roz ciągłe ciało i myślącą, nieprzestrzenną jaźń. Nie chodzi 
tu o kwestię ontycznej relacji ciała do umysłu. W stanowiskach ma-
terialistycznych w kwestii psychofizycznej można też podtrzymywać 
(i  podtrzymuje się ją zawsze do wystąpienia Place’a  w  1956 roku) 
tezę o odrębności sfer, a ściślej, o odrębności ontycznej podmiotu od 
poznawanego świa ta. Nie zawsze ontyczne różnice polegają na prze-
ciwstawieniu obiek tów materialnych niematerialnym. Nie biolo-
giczność świadomości, to znaczy nie jej redukowalność do pewnych 
procesów cielesnych, jest jednak najważniejsza w wytyczaniu natury 
podmiotu poznania. Naj ważniejsza jest odrębność świadomości od 
rzeczywistości pozapodmiotowej, która to odrębność tworzy prze-
paść poznawczą, z jaką zmaga się cała epistemologia nowożytna od 
Kartezjusza. Dokonana w  nowożytności, głównie przez Kartezju-
sza, zmiana charakteru filozofii na świadomościową doprowadziła 
w końcu do pojęcia podmiotu uwięzio nego w swych subiektywnych 
stanach świadomości. Podmiot nie po trafi z nich odbudować już po-
znawczo tego, co rozgrywa się poza nim samym, nie może przekro-
czyć bariery sfer i w konsekwencji nie może poznać niczego poza 
treściami swojej świadomości. W  epistemolo gii ewolucyjnej znika 
przepaść pomiędzy sferą wewnętrzną (subiek tywną świadomością) 
a  sferą zewnętrzną podmiotu. Nie ma w  ogóle podstaw do wpro-
wadzania podziału sfer. Człowiek jest bowiem two rzony przez swą 
pulę genową i zarządzające nią prawa biologiczne. Także jego świa-
domość jest warunkowana przez ogólne prawa biologiczne. Świa-
domość nie ma zatem charakteru obiektu uwięzionego w podmio-
cie, oddzielonego od wszystkiego, co pozapodmiotowe. Przeciwnie 
niż w  kartezjańskiej świadomości, świadomość w  epistemologicz-
nych koncepcjach poznania jest zadana głównie z zewnątrz – z wyposa-
żenia genetycznego, danego w ciągu pokoleń przez linię przodków 
i zmian genetycznych warunkowanych w dużym stopniu czynnika-
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mi środowiskowymi. Świadomość funkcjonuje według praw bio-
logicznych, jej sposób działania jest generowany z zewnątrz, spo za 
sfery wewnętrznej indywidualnego podmiotu. Zjawiska umysło-
we są zespolone ze światem zewnętrznym, gdyż zostały wytworzo-
ne przez prawa biologii po to, aby ludzka istota mogła w tym świecie 
trwać. Podmiot poznania współdziała ze środowiskiem; jego stany 
wewnę trzne są przez środowisko współtworzone – przez wpływ 
na wypo sażenie genetyczne oraz przez przyjmowanie i transformo-
wanie in formacji z  zewnątrz. Kartezjańskie przeciwstawienie sfer 
traci podstawę w perspektywie epistemologii ewolucyjnej. Zamiast 
tego przeciwstawienia w ewolucjonistycznym widzeniu rzeczy poja-
wia się nieustan na komunikacja sfer, ich wzajemne przenikanie się, 
związek mający źródło w genezie podmiotowej sfery wewnętrznej.

Pojęcie podmiotu w ewolucyjnych koncepcjach wiedzy przeciw-
stawia się klasycznemu wyobrażeniu rozumowej świadomości 
subiek tywnego ja. Świadomość podmiotu jest jedynie jednostkową 
realiza cją logosu, rozumu obiektywnego typu heglowskiego. W za-
sadzie zatem filozoficznie przekształcony darwinizm odbiera pod-
miotowi sta tus specyficznej jednostki kierującej samą sobą. Świa-
domość podmio tu, jego wola, jego poznawcze zainteresowania oraz 
uzyskiwane wy niki są ograniczone szczególną naturą świadomości, 
zniewoloną przez naturę świata i prawa nim rządzące. To, że świa-
domość wyłania się z biologicznej sfery życia, że zachodzi tu rela-
cja redukcji, nie ma wiel kiego znaczenia. Świadomość przestaje być 
autonomiczna. W epistemologiach ewolucyjnych podmiot poznania 
przekształcony jest w ogni wo ewolucji poddane jej prawom, z któ-
rych – z racji ich konieczności – nie może się wyłamać, w przekaźnik 
informacji o adaptacji i  selek cji naturalnej. Jednostka z  jej subiek-
tywnym ja ulega destrukcji; po zbawiona jest przywileju kierowania 
swoją świadomością. Jest podpo rządkowana biologicznym prawom 
powstawania i zmian gatunków, będąc przejawem, jednostkową re-
alizacją tych praw. Ewolucyjne teo rie wiedzy nie przypisują, jak 
się wydaje, wiedzy wartości klasycznych, gdyż przesycone są du-
chem pragmatyzmu.

W epistemologii ewolucyjnej wiernej darwinizmowi nie tworzy się 
w  ogóle modelu wewnętrznej sfery oddzielonej nieprzekraczalną 
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barierą od świata pozapodmiotowego. Kłóciłoby się to z podstawo-
wymi tezami darwinizmu. Ludzka jednostka jest tak ewolucyjnie 
ukształto wana, że jej narzędzia poznawcze służą adaptacji do świa-
ta zewnętrz nego, ujmują go z takim stopniem adekwatności, jaki za-
pewnia prze trwanie. Świat wewnętrzny podmiotu poznania jest tu 
pomyślany jako komunikujący się ze światem zewnętrznym, jako za-
nurzony w nim. Oba współgrają ze sobą i owo współgranie, transfor-
macja informacji, bycie podmiotu poznania w środowisku jest tym, 
co konstytuuje wa runki poznania.

W  ewolucyjnym modelu poznania podmiot przekształca się 
w ogni wo w ciągu przemian ewolucyjnych, w przekaźnik informa-
cji genetycz nej. Jednostka z jej subiektywnym ja traci znaczenie. Po-
zbawiona jest przywileju kierowania sobą, realizowania własnych 
świadomych (w  sen sie tradycyjnym) zamierzeń. Przestaje być au-
tonomiczna. Podmiot po znania nie jest indywidualnym ja, gdyż 
indywidualna tożsamość jest w  istocie kreowana przez totalność 
przeszłych podmiotów poznania, po przedzających w  toku ewo-
lucji podmiot aktualny, w  istocie przez całą historię ludzkości lub 
przynajmniej tej populacji, w  której nauka funk cjonuje. Podmiot 
poznania jest kreacją swojego dziedzictwa genetycz nego. Można 
przeto stwierdzić, że podmiot indywidualny zawiera w so bie gene-
tyczną linię przodków. Obejmuje zatem wszystkie podmioty wcze-
śniejsze względem siebie, połączone łańcuchem ewolucyjnym. Jest 
zbiorowy w szczególnym sensie, innym niż między innymi w filo-
zofii marksistowskiej oraz w socjologii wiedzy. Owo piętno zbioro-
wości tkwi w podmiocie poznania w warstwie biologicznej, głębiej 
niż nieświado mość, która jest elementem psychiki. W perspektywie 
darwinizmu ilu zją staje się kartezjańskie przeświadczenie, że każdy 
podmiot ma swą nieprzekraczalną, konstytuującą go sferę wewnętrz-
ną, że sam tworzy się jakby od wewnątrz i  że pozostaje w  działa-
niu samodzielny i auto nomiczny. Darwinizm zmusza do odrzucenia 
i samodzielności, i auto nomii podmiotu. Zmusza też do przyjęcia, że 
podmiotowe sfery wewnę trzne – nawet jeśli trwać w przeświadcze-
niu o ich istnieniu, co jest trudne do uzgodnienia z ideami biologicz-
nego ewolucjonizmu – uzna ne za swoiste twory wewnętrzne wza-
jemnie odrębnych podmiotów są tworzone z zewnątrz przez prawa 
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ewolucji. W ostatecznej instancji podmiotami poznania zarządza je-
den wspólny biologiczny rozum obiektywny. Tę rolę odgrywa we-
dług neodarwinizmu zbiór kodów genetycz nych ludzkości. Sfery 
wewnętrzne poszczególnych podmiotów nie są odrębne ani nieprze-
kraczalne. W  każdym jednostkowym podmiocie tkwi wspólnota, 
fundament wspólny dla wszystkich ludzkich podmiotów po znania. 
I tylko ta wspólnota jest istotna, gdyż tylko ona determinuje pro cesy 
poznawcze. W  procesach poznawania nie ma elementów prywat-
nych, specyficznych dla jednego tylko podmiotu poznania. Procesa-
mi poznawania steruje wspólnota gatunkowa, a nie indywidualność 
pozna jących jednostek.

Podmiot poznania nie jest zatem indywidualny. Czynnik konsty-
tuujący ja przywodzi na myśl rozum obiektywny, biologiczny ro-
zum świata. Jest wspólny wszystkim ludzkim podmiotom pozna-
nia; deter minuje warunki poznania człowieka jako przedstawiciela 
biologiczne go gatunku. Czynnik ten jest biologicznym prawem (pra-
wem rozu mianym jako obiekt ontyczny w przyrodzie, a nie jako wy-
twór nauki), wytyczając zmiany, trwanie, ciągłość indywidualnych 
podmiotów po znania. Narzuca on prawidłowości zachowania i funk-
cjonowania, my ślenia i poznawania jednostkowym podmiotom.

Indywidualizm, nazywany w okresach deprecjacji „mieszczań-
skim” (oczywiście w zabarwieniu pejoratywnym), poza doktrynami 
to talitarnymi uznawany jest mimo wszystko za wartość przez więk-
szość intelektualnych elit kultury zachodniej. Podmiot jednostkowy 
stanowi o sobie i jest kreatorem wiedzy, a nie kółkiem w machinie 
praw rzą dzących wszystkim, co istnieje. Ewolucyjny duch darwini-
zmu odwra ca ten model: subiektywne ja nie istnieje jako obiekt au-
tonomiczny; jest całkowicie podporządkowane obiektowi globalne-
mu – rzeczywi stości w sensie metafizycznym. Ewolucyjny podmiot 
poznania jawi się jako destrukcyjny, jeśli przypisuje się człowieko-
wi rolę indywidualne go twórcy kierowanego przez indywiduowe ja, 
jeśli uznaje się owo ja za odrębne od innych, stanowiące o sobie, 
niekierowane siłami ze sfe ry zewnętrznej.

Zostają też podważone prymat i  wyłączność subiektywnego 
rozu mu. Naturalny staje się rozum obiektywny, którego pojęcie zo-
stało po rzucone w nowożytności i na krótko tylko reaktywowali je 
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Hegel i in ni idealiści niemieccy. Byt, a ściślej przyroda ożywiona, sta-
je się podstawą myślenia – przez prawa biologii rozum świata narzu-
ca prawa funkcjonowania gatunkom, a przez nie – jednostkowym 
organi zmom. Także zatem podmiotom poznania. Rozum obiek-
tywny konsty tuuje rozum subiektywny podmiotu poznającego. Ten 
pierwszy jest pierwotny, nadrzędny, do niego sprowadza się rozum 
subiektywny podmiotu poznania. Rozum subiektywny wyłania się 
i jest tworzony z obiektywnego, który zadaje mu także prawa funk-
cjonowania, schematy myślenia, formy wyrażania wiedzy. W ewolu-
cyjnym modelu po znania rozum subiektywny podlega obiektywne-
mu, staje się jego na rzędziem.

Według ewolucjonistów cele poznawcze podporządkowane są 
całkowicie dążeniu do przetrwania, do zachowania biologicznego 
ga tunku. Wiedza stanowi zbiór instrumentów konceptualnych do 
tego koniecznych, a więc cechowanych wartościami pragmatyczny-
mi. Dąże nie do osiągania Prawdy w absolutnym sensie klasycznym 
jest obce ewolucyjnej koncepcji wiedzy.

Przyroda jest dla ewolucjonizmu źródłem prawomocności 
pozna nia. Stawianie wiedzy wobec przyrody rozstrzyga o poznaw-
czej war tości wiedzy. Jeśli wiedza w  interakcji z przyrodą pozwala 
ludzkim istotom trwać, pozostawać przy życiu, to wiedza jest praw-
dziwa. W tym właśnie szczególnym, ewolucyjnym sensie przyroda 
staje się kryterium prawdziwości wiedzy. To kryterium jest często 
przywoływane przez współczesnych realistów teoriopoznawczych, 
między innymi przez Hi larego Putnama (we wcześniejszym, istotnie 
realistycznym okresie je go twórczości, przed przedstawieniem re-
alizmu wewnętrznego) i przez Richarda Boyda, w ogóle niezwiąza-
nych z ewolucjonistycznymi kon cepcjami poznania. Argument ten 
wykazuje, że wiedza relacjonuje ce chy świata zewnętrznego, nato-
miast nie nadaje się do potwierdzenia jakiejkolwiek kopiującej wer-
sji realizmu.

W  ewolucjonistycznej perspektywie sztuczny i  nieprawdziwy 
jest model kopiowania jako tworzenia wiedzy i model umysłu jako 
lustra, nie tylko ze względu na brak przeciwstawienia sfer zewnętrz-
nej i wewnętrznej. Umysł w ewolucyjnym obrazie poznania trans-
formuje sy gnały płynące ze środowiska. Generuje z  nich wiedzę; 
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zmienia sygna ły na inne sygnały, inne pod względem formy i  tre-
ści. Kieruje się przy tym tylko utylitarnymi przesłankami. Wiedza 
jest wartościowa, jeśli jest użyteczna w walce o przetrwanie. Ten do-
gmat kreuje wszystkie wartości poznawcze jako utylitarne. Lecz ewo-
lucjonistyczny utylitaryzm ma niewiele wspólnego z pragmatyzmem 
i lansowanymi w nim war tościami poznawczymi. Utylitaryzm wywo-
dzący się z idei darwinizmu dotyczy wartości, które nie są czysto po-
znawcze, lecz praktyczne. W przeciwieństwie do pragmatyzmu i do 
neopragmatyzmu ewolucjonizm zakłada pewną wersję realizmu.

Darwinowskie ortodoksyjne modele poznania, wierne biologicz-
nej teorii ewolucji, odrzucają wszystkie człony konstytuujące karte-
zjański podmiot poznania. Destrukcja tego podmiotu jest zupełna. 
Porzu cone są jako autonomiczne rozum subiektywny oraz subiek-
tywna świadomość. Podmiot poznania w koncepcjach ewolucyjnych 
nie jest całkowicie indywidualny; jego genezę i  jego tryb funkcjo-
nowania de terminują – przez linie i związki genetyczne w ciągach 
pokolenio wych, przez prawa biologii – inne podmioty poznania. 
Charakter su biektywnego rozumu wytycza logos świata, rozum 
obiektywny. Świadomość nie jest izolowana od wszystkiego co znaj-
duje się poza nią, tworząc hermetyczną i nieprzeniknioną sferę we-
wnętrzną, lecz funkcjonuje zanurzona w świat przez ciągły przepływ 
informacji ze światem.
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rozdział 4
Podmiot poznania  

z perspektywy behawioryzmu

Behawioryzm jako psychologia naukowa

Behawioryzm jest jedną z najważniejszych szkół psychologicznych 
XX wieku, dominując w  psychologii akademickiej. Wkracza tak-
że do fi lozofii, będąc koncepcją często powoływaną, między inny-
mi przez zwolenników pragmatyzmu, także w dziedzinie rozważań 
nad pozna niem. Behawioryzm niesie bowiem tej szkole filozoficz-
nej wsparcie przez głoszenie tez z nią zbieżnych lub oferując pewne 
uzasadnie nia dla głoszonych przez pragmatyzm twierdzeń. Jako kie-
runek w psy chologii dotyczący charakteru ludzkich zachowań, szyb-
ko zyskał w in terpretacjach wymiar koncepcji ludzkiej natury. Taki 
charakter – wizji antropologicznej, a nie tylko koncepcji psycholo-
gicznej – nadali mu zre sztą już sami behawioryści.

Behawioryzm występuje w psychologii w  różnych odmianach. 
W namyśle prowadzonym na potrzeby teoriopoznawcze nie sposób 
tych różnic pominąć, gdyż są one istotne dla płynących z nich filozo-
ficznych konkluzji. Pierwszym jawnym behawiorystą jest John B. 
Wat son, który w roku 1913 opublikował, jak pisze Burrhus F. Skin-
ner, ro dzaj manifestu zatytułowanego Psychology as the Behaviorist 
Views It (Skinner 1974, s. 5). Behawiorystyczną szkołę w psychologii 
zapocząt kowali Iwan Pawłow i Edward Thorndike, a przynajmniej 
ustanowili jej podstawy, proponując dwie różne teorie odruchu.

Behawioryzm pojawił się w szczególnej sytuacji ogólnego kryzy-
su w psychologii klasycznej, zwanej też świadomościową lub intro-
spekcyjną. Powstał jako radykalne nowe rozwiązanie, które miało 
od dalić kryzys tradycyjnej psychologii wywodzącej się bezpośred-
nio z filozofii i jeszcze głęboko, na wiele sposobów z nią powiązanej. 
Już w początkach XX wieku psychologia klasyczna, pierwsza wyło-
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niona z filozofii szkoła psychologiczna, była oceniana jako co naj-
mniej sta romodna – z introspekcyjnym zagłębianiem się w świado-
mościowe, psychiczne wnętrze badacza dokonywane przez niego 
samego i niedo stępne dla innych. Przez swój brak intersubiektywno-
ści filozofia świadomościowa była uznawana za metodycznie ułom-
ną; nie spełnia ła kryteriów metody obowiązującej w naukach fizy-
kalnych, a przez to, jak wówczas mniemano, nie dopasowywała się 
do kanonów metody naukowej. Wydawała się, przynajmniej uczo-
nym zapatrzonym w  ide ały oparte na modelu nauk fizykalnych, 
a  głoszone przez pozytywi stów, bardziej zbliżona do literatury, do 
ekspresji emocji, do artystycz nych, głęboko nieobiektywnych opi-
sów wewnętrznych doznań niż do nauki. Jej inność spychała ją na 
margines nauki, a w rezultacie wyrzu cała ją poza jej granice, przy-
najmniej w ocenie scjentystycznie zorien towanych krytyków.

Behawioryzm miał rekonstytuować psychologię jako prawdzi-
wie nowoczesną naukę spełniającą kryteria naukowości zadane na-
ukom przyrodniczym przez pozytywistyczne standardy naukowo-
ści. Czynił to przede wszystkim przez całkowitą zmianę uniwersum 
psycholo gii. Wyprowadzał mianowicie psychologię z dziedziny we-
wnętrznych stanów świadomości doświadczanych przez podmiot 
tylko introspekcyjnie; stanów, które przez swą filozoficzną mrocz-
ność, nieustanne roz budowywanie, przekształcanie i zmienność ge-
nerujących je teorii sta wały się dla psychologów coraz bardziej po-
dejrzane, coraz bardziej wymykały się naukowym analizom. Przejęte 
z filozofii kategoryzowa nie przedmiotu badań stawało się dla psy-
chologii obciążeniem zbyt wielkim, ponieważ czyniło z  niej pseu-
donaukę, nie zapewniając jej cha rakteru naukowego przy uznawa-
nych standardach metodycznych. Po nadto, zdaniem behawiorystów, 
świadomościowe pojmowanie człowie ka, redukowanie go do niedo-
stępnej eksperymentalnie subiektywnej sfery wewnętrznej przez swą 
nieuchwytność i niedookreślony charak ter wyjaławiało badania psy-
chologiczne. Z perspektywy behawiorystycznego programu dziedzi-
nę filozofii klasycznej wypełniały bez re szty niewiarygodne, bezza-
sadne konstrukcje oparte na nienaukowej metodzie introspekcyjnej. 
Burrhus F. Skinner relacjonuje, że wcześni behawioryści poświęcali 
znaczną część swej pracy na ataki skierowa ne przeciw introspekcyj-
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nym analizom życia umysłowego, zaniedbując konstruktywne studia 
nad zachowaniem. Taki charakter miały prace

Johna Watsona. Dysponował on zresztą bardzo ograniczonym 
mate riałem faktualnym, wobec czego jego studia nad zachowaniem 
wyda ją się obecnie ubogie i naiwne (Skinner 1974, s. 5–6).

W  istocie rzeczy behawioryzm można uznać za antidotum na 
filozoficzność psychologii klasycznej, ponieważ jej cechy podlega-
jące behawiorystycznej krytyce były przejęte właśnie bezpośrednio 
z  filozofii. Sama konstrukcja ludzkiej osobowości identyfikowanej 
z wewnętrzną sferą umysłową, z subiektywną świadomością, która 
wytyczała sposób postrzegania człowieka w psychologii klasycznej 
i  określała sposób jego badań, wyrastała przecież z  tradycji karte-
zjańskiej.

Behawioryzm miał na celu przekształcenie psychologii w nowo-
czesną naukę, przy czym w  zwrocie ku nowoczesności nie tylko 
tre ści stanowiły element wymagający zmiany, ale przede wszyst-
kim sta tus metodyczny Psychologia miała spełniać kryteria meto-
dyczne formułowane dla nauk przyrodniczych, w tym głównie fizy-
kalnych, w ich bowiem metodzie upatrywano wzorca naukowości. 
Behawioryzm miał uwolnić metodę psychologii od zarzutu nienau-
kowości. Oparta na introspekcji psychologia klasyczna wystawia-
ła się na zarzut niesprawdzalności, co według ustaleń metodologicz-
nych, odwołujących się do kanonów naukowego przyrodoznawstwa, 
już w  początkach wieku cał kowicie ją dyskredytowało. Behawio-
ryzm był tym upragnionym przej ściem psychologii do metodycz-
nej dojrzałości, a przy tym pierwszą próbą jej metodycznego zespo-
lenia z naukami fizykalnymi. To zespo lenie było podyktowane przez 
panujący ówcześnie postulat unifikacji nauki w duchu fizykalnym.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że metoda psychologii kla-
sycznej jest wadliwa nie absolutnie, ale jedynie według standardów 
pozytywi stycznych, które stawiają intersubiektywną sprawdzalność 
jako warunek konieczny. Sprzeciw behawiorystów zawierał tezę, że 
to inne ja jest zdol ne do bardziej wiarygodnej oceny ja drugiego, 
względem siebie zewnę trznego, niż siebie samego. Samopoznanie 
staje się w końcu niemożli we, gdyż jest dokonywane głównie w in-
trospekcji, a ta generuje wyłącznie pseudowiedzę, nie mogąc w żad-
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nych okolicznościach być podstawą wiarygodnych wyników nauko-
wych. Zewnętrzna percepcja zmysłowa, czyli ekstraspekcja, i oparty 
na niej kontrolowany ekspery ment (zdaniem krytyków nadużywa-
ny przez behawiorystów, którzy w  sytuacjach eksperymentalnych 
przekraczali normy moralne) to metodycz nie jedyne dopuszczalne 
sposoby poznawania w  psychologii. W  podsta wie warunku inter-
subiektywnej sprawdzalności w  wypadku badań psy chologicznych 
leży warunek poznawczej dostępności przedmiotu badania (czyli fe-
nomenów psychicznych) przez podmiot obcy, zewnętrzny, ten, któ-
ry nie jest sam badanym przedmiotem. Warunek obcości podmio-
tu względem przedmiotu jako podstawy poznawczej wiarygodności 
odwra ca Kartezjańską tezę o uprzywilejowanym dostępie poznaw-
czym do sa mego siebie, prywatnej świadomości do niej samej. Pod-
stawą behawioryzmu jest przekonanie, że świadomość „poznając” 
(cudzysłów zaznacza iluzoryczność, tylko metaforyczny sens po-
znania swego wnętrza, gdyż poznanie takie jest w ogóle niemożliwe) 
siebie, poznaje zawsze błędnie, niewiarygodnie, że uzyskane wyniki 
są zawsze pseudowiedzą pozba wioną wartości naukowej. Człowiek 
jest wobec własnego wnętrza za wsze nieobiektywny albo nie ma po-
znawczego dostępu do własnego wnętrza. Wiedzę psychologiczną 
o człowieku można uzyskiwać tylko z zewnątrz, tylko przez akty po-
znawcze innych ludzi.

Nauki przyrodnicze odnoszące spektakularne sukcesy na przeło-
mie wieków, w epoce wkraczania w nowoczesność, dyktowały kano-
ny naukowości, a  ściślej rzecz biorąc, dyktowały ją pozytywistycz-
ne scjentyzmy upatrujące w naukowym przyrodoznawstwie ideału 
nau kowości. Dyktują je zresztą w dużej mierze także współcześnie, 
mimo dosyć radykalnych zmian filozoficznych koncepcji nauki. 
Scjentyzmy wyznają przy tym przekonanie o  jedności metody na-
ukowej. Ma być ona jedna, ma obowiązywać we wszelkich naukach, 
bez względu na specyfikę ich przedmiotów i charakter ich poznaw-
czej dostępności. Nauki humanistyczne, słabiej od przyrodniczych 
rozwinięte, dopiero usamodzielniające się, miały według wielu pod-
porządkować się wyznacznikom metodycznym naukowego przyro-
doznawstwa, a dzięki te mu, jak mniemano, wznieść się na dojrzal-
szy poziom metodyczny. Karl R. Popper w Unended Quest stwierdza, 
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że Watsonowski behawioryzm był zrozumiałą reakcją na ówcześnie 
panujący stan rzeczy w  psycho logii, która prawie nie istniała jako 
nauka. Krajobraz po psychologii klasycznej wypełniał freudyzm, 
który stanowił regres dla wszelkiej psy chologii zorientowanej scjen-
tystycznie. Jednak nawet dla Poppera, z je go niezmiennym przywią-
zaniem do naukowości jako ogólnej wartości wiedzy, behawioryzm 
jest nie do przyjęcia. Zdaniem Poppera behawio ryzm odrzuca stany 
świadomości, doświadczenia wewnętrzne, dozna nia z powodu wła-
snych ograniczeń poznawczych, pewnej ciasnoty wi zji, a mianowi-
cie ponieważ stanów takich nie umie wyjaśnić (Popper 1993, s. 187).

Jednak powodem deprecjacji klasycznej psychologii świadomo-
ściowej przez nowocześnie (co znaczyło wówczas – antyświadomo-
ściowo i deprecjonujących metodę introspekcyjną) zorientowanych 
psy chologów nie był tylko sam odosobniony sprzeciw, natury głów-
nie metodycznej, wobec przewodniego pojęcia introspekcji, które 
w  mia rę postępu badań nad ludzką psychiką rodziło coraz więcej 
problemów. Udział równie istotny miało dążenie do wyrugowania 
z  psychologii jej filozoficznych obciążeń. Klasyczna psychologia 
świadomościowa wy łoniła się wprost z filozoficznych dociekań nad 
psychiczną naturą czło wieka. Była z tymi dociekaniami silnie zwią-
zana i pod względem pojęciowej kategoryzacji uniwersum dyskur-
su, i pod względem meto dy. To zaś zdaniem wielu ówczesnych psy-
chologów pozbawiało ją sta tusu nauki. John B. Watson i następnie 
Burrhus F. Skinner zmierzali przede wszystkim do przekształcenia 
ówcześnie stosowanej metody psychologii, a przez tę zmianę – do 
zerwania koneksji psychologii z fi lozofią, którą psychologia świado-
mościowa była tak przesycona, że w wielu elementach treściowych 
i w sposobie dyskursu nie było pomiędzy nimi różnic. Filozoficz-
ność psychologii stanowiła problem pierwotny, determinujący wa-
dliwość metody, a w związku z  tym i ujaw niającą się coraz ostrzej 
enigmatyczność, według oceny behawiorystów, przedmiotu badań 
i ich treści.

Behawioryzm zmienił całkowicie psychologiczny obraz człowie-
ka w porównaniu z tym, który obowiązywał w psychologii klasycz-
nej. Ustalił jako poziom prawdy o  człowieku poziom fenomenów 
spostrze ganych przez inne podmioty, obszar zewnętrznych zacho-
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wań człowie ka, jego funkcjonowanie dostępne dla innych w  ze-
wnętrznym doświad czeniu percepcyjnym. Behawiorystycznemu 
duchowi jest obce pojęcie świadomości fundamentalne w  modelu 
psychologii klasycznej. W per spektywie behawiorystycznej człowiek 
traci prawo do wewnętrzności, przyznawane mu przez psycholo-
gię klasyczną i tradycję filozoficzną, z której wywodził się ten kieru-
nek psychologii. Poziom prywatności człowieka, do którego dotrzeć 
mógł jedynie on sam, stanowiący dzie dzinę konstytuującą psycho-
logię klasyczną, w  behawioryzmie zupeł nie zniknął. Razem z  wy-
rzuceniem dziedziny prywatności rozpada się cała sfera wewnętrzna 
człowieka i  jego świadomość. Wraz z nimi wyeliminowany zostaje 
także umysł jako czynnik wewnętrzny wyznacza jący ludzką naturę.

Behawiorystyczne kryterium naukowości i związane z nim ra-
cje metodologiczne prowadzą do tezy epistemicznej albo ontycznej, 
albo do obu jednocześnie, zależnie od dodatkowych twierdzeń uży-
tych w interpretacji. Jeśli stany wewnętrzne człowieka, te stany, do 
których jest dostęp bezpośredni (wprost, nie przez ich zewnętrzne, 
domniemane symptomy), są niepoznawalne wiarygodnymi meto-
dami, a dociera się do nich jedynie w sposób wątpliwy metodycznie, 
to rodzi się pytanie, czy są one w ogóle poznawalne. A odpowiedź 
brzmi: nie są poznawal ne, jeśli respektuje się kryteria wiarygodne-
go poznania. Wobec tego behawioryzm prowadzi do agnostycyzmu 
w kwestii istnienia stanów wewnętrznych, należących do prywatnej 
sfery człowieka.

Behawioryzm może jedynie głosić tezę agnostyczną w  kwestii 
ist nienia stanów wewnętrznych. Tylko ona, a nie sądy metafizycz-
ne do tyczące wnętrza człowieka, w tym także sądy negatywne, kom-
ponuje się właściwie z  istotą stanowiska. Behawiorysta faktycznie 
wierny swe mu stanowisku musi powstrzymać się całkowicie od zaj-
mowania ja kiegokolwiek stanowiska metafizycznego w kwestii we-
wnętrznej na tury człowieka. Umysł, zbiór stanów wewnętrznych, 
świadomość, czy jeszcze inaczej ujmowane ludzkie wnętrze, pozo-
staje „czarną skrzynką”; nic nie można o nim stwierdzić – ani czy 
istnieje, ani czy nie ist nieje, ani jakie mógłby mieć własności. Beha-
wiorysta nie powinien wo bec tego twierdzić, że umysł, ogół stanów 
wewnętrznych etc. daje się zredukować do zespołów zachowań, że, 
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przeniesiony na poziom języ ka i odpowiednich twierdzeń, jest skró-
tem zespołów zachowań – co utrzymywałby fenomenalista, wypo-
wiadając zakamuflowaną języko wo tezę metafizyczną (o ile nie przy-
pisze się językowi charakteru cał kowicie dowolnej gry symbolami 
oderwanymi od wszelkich reprezen tacji, od przedmiotów, o  któ-
rych język miałby coś komunikować). Behawiorysta nie powinien 
również twierdzić, że ogół stanów wewnę trznych jest pojęciem uj-
mującym zorganizowanie i prawidłowości zachowań zewnętrznych 
człowieka – co przybliżałoby behawioryzm do instrumentalizmu 
i zresztą też prowadziłoby do tezy ontologicznej o ist nieniu czynnika 
wewnętrznego w człowieku, instrumentu jego zewnę trznego działa-
nia. Tym bardziej behawiorysta nie ma prawa utrzymy wać, jeśli pra-
gnie zachować specyfikę swego stanowiska, że umysł jest materialny. 
W perspektywie behawiorystycznej istotą wnętrza człowie ka, przy-
równywanego metaforycznie do czarnej skrzynki, jest jej zu pełna 
niepoznawalność, nieprzeniknioność poznawcza.

W  myśleniu filozoficznym panuje dosyć wyraźna skłonność 
do ignorowania tezy agnostycznej, która jest odczuwana jako 
niezadowa lający stan przystania na niewiedzę. Dosyć powszechna 
jest tendencja do przechodzenia od tezy epistemologicznej do onto-
logicznej, wiąza nie obu poziomów dyskursu – mimo licznych dowo-
dów prezentowa nych nie tylko przez empirystów od czasów Hume’a, 
że przejście ta kie jest nieuprawnione i niepoprawne w wielu przy-
padkach. Jeśli zastosuje się tę regułę do implikacji behawioryzmu, 
to wnosić można, iż skoro stany wewnętrzne są niepoznawalne, to 
wszelkie twierdzenia o  ich istnieniu są bezwartościowe, niepopar-
te żadnymi wartościowy mi racjami. A jeśli tak, to nie ma wiarygod-
nej podstawy do uznania, że takie stany faktycznie istnieją. To zaś 
prowadzi do wniosku, że nie istnieją. Obala to tezę naturalną dla 
behawioryzmu, że twierdzenie o nieistnieniu stanów wewnętrznych 
i w ogóle sfery wewnętrznej jest tak samo wątpliwe, jak teza o ich ist-
nieniu. Tak więc behawioryzmu nie powinno się interpretować jako 
koncepcji odrzucającej istnienie sfe ry wewnętrznej i  świadomo-
ści. Behawioryzm pojmuje się często jako fizykalny pogląd na natu-
rę umysłu. W fizykalnej interpretacji głosi on, że procesy umysłowe 
można wyjaśnić w terminach fizycznych zacho wań (zob. Armstrong 
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1982, s. 77). David M. Armstrong przyznaje, że behawioryzm nie 
implikuje materializmu, gdyż „jest bowiem możli we, że określanie 
umysłu w terminach zachowania się lub dyspozycji do zachowania 
z  jednoczesnym podtrzymywaniem tezy, że zachowa nie wskazują-
ce na istnienie umysłu jest tak złożone i wyrafinowane, że nie może 
mieć przyczyny materialnej”. Jednak Armstrong sądzi, iż nikt po-
ważnie nie bierze takiego poglądu. „Ktoś, kto sprowadza umysł do 
zachowania się lub dyspozycji do zachowania się, będzie także utrzy-
mywał, że mózg jest zdolny do wywołania takiego zachowania. Bę-
dzie więc reprezentował pogląd materialistyczny” (Armstrong 1982, 
s. 78). Perspektywa behawioryzmu jest jednak nieco inna; nie jest on 
po pro stu materialistycznym redukcjonizmem w  kwestii psychofi-
zycznej i nie może stosować w dociekaniach kanonu redukcji.

Behawiorystyczny model psychiki i człowieka

Behawioryzm wykluczył świadomość konstytuującą psychikę we-
dług przeświadczeń psychologii klasycznej i  ta zmiana, już sama 
w sobie fun damentalna, doprowadziła do całkowitego przekształce-
nia psychologicz nego obrazu człowieka. Behawiorystyczna psycho-
logia objawiła nowo czesny w  mniemaniu jej zwolenników model 
człowieka: zamiast wnętrza istotę ludzką stanowiły zewnętrzne za-
chowania, na które sta ny wewnętrzne (osobowość, siła charakteru, 
wola) nie mają, jak utrzy mywano, wpływu. Naturę człowieka, jedy-
ną interesującą i istotną z na ukowego punktu widzenia1, behawiory-
ści sprowadzili do sfery zewnętrznej, do zewnętrznie obserwowal-
nych zachowań, do ruchów gardła, do drgań mięśni, do poruszeń 
gałek ocznych, do somatycznych odruchów, do tego, co kontrolowa-
ne w obserwacji typu fizykalnego. Istotę człowieka stanowi według 
Skinnera organizm człowieka (Skinner 1974, s. 219). Sfera wewnętrz-
na człowieka znikała z pola psycho logicznych badań. Właściwie zni-
kała psychika, ponieważ w roju zacho wań zewnętrznych, nieskoor-

1 Naukowy punkt widzenia w  atmosferze silnego scjentyzmu miał być jedyną 
w ogóle perspektywą godną rozpatrywania.
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dynowanych przez jakikolwiek czynnik jednoczący, nie dawało się 
zidentyfikować psychiki – jakiejś struktury częściowo choćby sta-
bilnej, właściwej danemu człowiekowi, odróżnia jącej go od innych 
ludzi. Bezzasadne stało się domniemywanie, że ze wnętrzne zacho-
wania stanowią przejawy wnętrza, czegoś, co tworzy jed nostkową 
tożsamość człowieka, co zapewnia mu autonomiczność, co kreuje, 
wyrażając się w  starym, zdyskredytowanym stylu, jego praw dziwą 
naturę. Według behawiorystów spekulacje dotyczące świadomo ści – 
od Greków do empirystów i  fenomenologów – są tylko stratą cza-
su (Skinner 1974, s. 221). Działanie człowieka jest całkowicie nieza-
leżne od jego psychicznego wnętrza, od sfery świadomych doznań, 
od wewnętrznych przeżyć. Nie ma w działaniu człowieka miejsca na 
intencje i ce le. Nie można wyjaśnić jego kreatywności ani w nauce, 
ani w sztuce.

Egzystencjaliści, fenomenologowie, strukturaliści, psychologo-
wie humanistyczni, właściwie wszyscy niebehawioryści zarzucają 
behawioryzmowi, iż nie ogarnia on natury człowieka. Alternatywnie 
krytycy stanowiska utrzymują, że behawioryzm przekształca czło-
wieka w ma szynę, automat bez jednostkowej tożsamości, specyficz-
nej indywidu alności, biernie według schematów reagujący na bodź-
ce. Człowiek zo staje pozbawiony osobowości przynależnej ludzkiej 
istocie, gdyż osobowość człowieka zależy tylko od środowiska. O za-
chowaniach człowieka decyduje nie jego wewnętrzna natura, gdyż 
na jej temat nie można się w ogóle wypowiadać, ale wyłącznie bodź-
ce pochodzące ze środowiska. To przeświadczenie przejmuje sche-
mat wyjaśniania zacho wań człowieka z  deterministycznych, feno-
menalistycznych struktur eksplanacji często stosowanych w  mało 
rozwiniętych naukach fizykal nych: bodziec i reakcja mają być obiek-
tami z  jednego poziomu epistemicznego i  ontycznego, a  więc zja-
wiska zewnętrzne mają być wyja śniane przez inne zjawiska, a  nie 
przez byty teoretyczne, niedostępne w obserwacjach zewnętrznych 
i w eksperymentach naukowych. W końcu, utrzymują behawiory-
ści, skoro zachowania człowieka podpadają pod jeden uniwersal-
ny, nieodwoływalny schemat: bodziec (zewnętrz ny)–reakcja (obser-
wowalna), to w człowieku nie ma żadnej sfery we wnętrznej, żadnej 
specyficzności i odrębności względem tego, co ze wnętrzne. O tym, 
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jaki jest człowiek, jaka jest jego natura, decyduje środowisko szeroko 
i wielowarstwowo pojmowane, ów generator bodźców, które są je-
dynymi determinantami ludzkich zachowań. Za chowania, niebędą-
ce symptomami stanów wewnętrznych, ale reakcja mi na zewnętrzne 
bodźce, wyczerpują ludzką naturę.

Człowiek jest zatem obiektem sterowanym zewnętrznie, de-
termino wanym całkowicie przez swoje środowisko. Nie jest potrzeb-
ny żaden wewnętrzny, osadzony w  nim samym, koordynator jego 
zachowań. Czło wiek zostaje pozbawiony nie tylko subiektywności, 
ale także autonomiczności, indywidualnej tożsamości. Upodobnia się 
do automatu manipu lowanego z  zewnątrz; żadna jego subiektyw-
na tożsamość (tej zresztą brak po prostu) nie odgrywa jakiejkolwiek 
roli w  organizowaniu zachowań według behawioryzmu pierwszej 
fali oraz Skinnerowskiego.

Mimo bezkompromisowej walki z  psychologią klasyczną, 
posunię tej w niektórych tezach konstruktywnych do dziwactw, be-
hawioryzm psychologiczny nie wypowiedział się jednoznacznie 
w kwestii istnie nia świadomości nawet w czasach pionierskiego i ob-
razoburczego wy stąpienia Johna Watsona w Behaviorism, dzieła wy-
danego w roku 1913. Behawioryści pierwszej fali, najbardziej orto-
doksyjni, byli niezmiernie bliscy odrzucenia istnienia świadomości, 
przeniesienia jej do historii my śli psychologicznej; tony całkowitej 
deprecjacji pojęcia świadomości brzmią w ich poglądach nader wy-
raźnie. Przecież to o  kategorię świa domości, poznawczo dostępną 
tylko w introspekcji, toczyła się walka z psychologią klasyczną. Jed-
nak behawioryści nie mogli bezwarunko wo i jawnie odrzucać świa-
domości, nie mogli swego wątpienia w ist nienie wnętrza człowieka, 
swej pogardy prawie dla tej idei podnieść do rangi tezy, gdyż popa-
dliby w sprzeczność z lansowanym programem metodycznym. Pra-
gnienie rozprawienia się z pojęciem świadomości, wi doczne u pio-
nierów behawioryzmu, hamowały jego metodyczne ogra niczenia, 
gdyż tezy o nieistnieniu świadomości nie sposób było dowieść środ-
kami, które sami behawioryści wybrali. Tak więc zawieszeni po-
między pragnieniem przeniesienia świadomości do historii idei 
a  na rzuconymi przez siebie kryteriami metodycznymi behawiory-
ści nie gło sili wprost tezy o nieistnieniu świadomości. Dążyli nato-
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miast do uza sadnienia, że jest zbędna w  wyjaśnianiu ludzkich za-
chowań, nawet jako element schematu eksplanacyjnego. Twierdzili, 
że wyjaśnienia mentalistyczne w istocie nic nie wyjaśniają (Skinner 
1974, s. 224). Przedsta wiali złożoność ludzkich zachowań w katego-
riach bodziec–reakcja. Powodzenie tego zamierzenia wykazałoby, 
że świadomość nie istnieje wedle kryteriów pragmatycznych (a nie 
metafizycznych), będąc bytem zbędnym, nadmiarowym, a ponadto 
niepoznawalnym.

Zdaniem behawiorystów badania wnętrza człowieka są metodycz-
nie niedostępne i  jałowe treściowo. Świadomość przyrównują oni 
me taforycznie do czarnej skrzynki całkowicie niedostępnej poznaw-
czo z  perspektywy ustalonych metodycznych norm, w  tym kryte-
rium intersubiektywnej sprawdzalności. I  to jest najsilniejsza teza, 
którą mogli wypowiadać, nie narażając na szwank swej reputacji 
przez wikłanie się w niekonsekwencje. W tym stwierdzeniu, chociaż 
poprawnym, wynikającym z analizy podstawowych twierdzeń beha-
wioryzmu, odczu wa się pewien niedosyt. Sposób wyjaśniania przez 
behawiorystów tego wszystkiego, za co psychologia introspekcyjna 
czyniła odpowiedzialną świadomość, posługiwanie się w wyjaśnie-
niach wyłącznie pojęciami za chowań zewnętrznych, sprowadzanie 
wszystkiego do łańcuchów bodziec (środowiska)–reakcja (orga-
nizmu), redukcja osobowości do jedynie niezorganizowanej we-
wnętrznie sumy nawyków wytworzonych w ciągu osobniczego życia 
pod wpływem środowiska (a osobowość redukowa ła się do zbioru 
zachowań – konkretnych, aktualnych, dokonywanych, a nie dyspo-
zycji do zachowań, co zakładałoby potencjalność ukrytą w ludzkim 
wnętrzu) świadczą, iż dążyli wyraźnie do udowodnienia nie tylko 
poznawczej zbędności sfery wewnętrznej człowieka. Utrzymywa li 
także, że świadomość jest jedynie grą pozorów, iluzji i przesądów, 
ja łowym, w najlepszym razie nic nieznaczącym ubocznym produk-
tem za chowań. Odnosi się wrażenie, że mimo deklaracji jedynie epi-
stemicznych nadawali im również wymiar ontyczny. Wydaje się, że 
behawioryści twierdzili, iż świadomość nie istnieje. I twierdzili tak, 
mimo że nie mo gli przecież tego poglądu podstawowego, tworzącego 
aurę behawiory zmu, uzasadnić zgodnie z przyjętymi metodycznymi 
regułami gry. Behawior, czyli zbiór zewnętrznych zachowań (odru-
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chów organizmu), miał pełnić funkcję świadomości, miał ją zastępo-
wać i tym samym elimino wać poznawczo. Jednak warstwa ontyczna 
dołącza się tu bardzo wyra źnie. Właśnie ona tworzy swoistą aurę be-
hawioryzmu, w której fenomenalizm (zachowania są przecież byta-
mi zjawiskowymi, „powierzch niowymi” fenomenami) na poziomie 
ontycznym określa naturę człowie ka – jakieś chimeryczne wnętrza, 
jakaś świadomość niepoznawalna naukowo są uznawane za przeżyt-
ki także ontyczne. Zdaniem behawio rystów nie pasują do nowocze-
snego naukowego światopoglądu i nie mie szczą się, także ontycznie, 
w nowoczesnej nauce.

Neobehawioryzm

Jak się przekonano wkrótce po programowych pogromach psycholo-
gii klasycznej, pionierski behawioryzm było bardzo trudno uzgod-
nić z  faktami. Metoda nauk fizykalnych i  jej kategorialne wzorce 
zdawały się tworzyć nieprawdopodobny obraz człowieka, zmienia-
jąc go w fu turystyczny automat. Obraz ten był niezgodny z oczywi-
stymi zjawi skami, przy czym w  niektórych przypadkach niezgod-
ność posuwała się do granic absurdu. Schemat bodziec–reakcja nie 
tworzył ram odpowie dnich do wyjaśniania nawet zewnętrznych za-
chowań człowieka; wy jaśnienia te stopniowo stawały się coraz bar-
dziej karkołomne i trudniej sze do przyjęcia.

Neobehawioryzm, powstały jako wynik ratowania behawiory-
zmu (wyłączywszy wariant Burrhusa F. Skinnera), ma już stępione 
oblicze. Traci pierwotną, rewolucyjną werwę behawiorystów pierw-
szej fali i przejmuje te idee, przeciw którym poglądy behawioryzmu 
były skie rowane. Neobehawioryzm dodaje do pary bodziec–reakcja 
trzeci człon, a mianowicie czynnik wewnętrzny, nazywając go zmien-
ną pośredni czącą lub molarną strukturą zachowań. Schemat wyja-
śnień wytycza za tem trójka: bodziec–czynnik wewnętrzny–reakcja. 
Ta trójka przy wraca przekonanie o  istnieniu odpowiednika świa-
domości, czegoś, co z  wnętrza człowieka steruje jego zewnętrzny-
mi zachowaniami, jedno cześnie zapewniając mu indywiduową toż-
samość. Interpretacje czynnika wewnętrznego przychylały się bądź 
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do przekonania, że da się on sprowadzić do struktur anatomiczno-fi-
zjologicznych, bądź do przeko nania, że jego natury nie da się do koń-
ca wyjaśnić. Utrzymywano, że czynnik wewnętrzny jest konstrukcją 
struktur anatomiczno-fizjologicznych, jednak nie jest z tymi struk-
turami identyczny (konstruktywizm). W  interpretacji konstrukty-
wistycznej czynnik wewnętrzny jest osobo wością, więc to osobo-
wość, wewnętrzna struktura człowieka determi nuje, obok bodźców 
ze środowiska, jego zachowania. W interpretacji redukcjonistycznej 
czynniki wewnętrzne osadza się w strukturach anatomiczno-fizjolo-
gicznych. Konstruktywizm pozbywa się tezy o reduk cji; nazbyt ona 
blokuje model natury czynników wewnętrznych. W ten sposób neo-
behawioryści stopniowo zbliżają się do zwalczanej wcze śniej psy-
chologii świadomości (Tomaszewski 1984, s. 70).

Detronizacja świadomości w  behawioryzmie dobiegła kre-
su w la tach trzydziestych. Wtedy to neobehawioryzm reaktywował 
odpowie dnik pojęcia świadomości, chociaż stosował inną termino-
logię. Świadomość (lub, ostrożniej, obiekt spełniający istotne funk-
cje świadomości) kryła się pod nazwą molarnej struktury zachowań, 
która jest zorganizowaną całością sterującą odruchami, a nie zbio-
rowiskiem wewnętrznie niepowiązanych par bodziec–reakcja. Neo-
behawioryzm powraca za tem do jednej z  podstawowych idei psy-
chologii klasycznej, wprowa dzając czynnik wewnętrzny sterujący 
zewnętrznymi zachowaniami, decydujący o  indywidualnej subiek-
tywnej tożsamości jednostki.

Behawioryzm Burrhusa F. Skinnera

W nowszej fali behawioryzmu odrębną drogą, przeciwstawną do 
dro gi neobehawioryzmu, zmierza Burrhus F. Skinner próbujący 
ocalić pio nierski behawioryzm w  jego wersji najsilniejszej, z cza-
sów pierwszych behawiorystycznych deklaracji programowych. 
Skinner popada jednak w  swej wersji behawioryzmu w  niekon-
sekwencje. Przywraca on pier wotny schemat zachowań bodziec– 
–reakcja: reakcjami podmiotu zachowań mają sterować wyłącz-
nie bodźce pochodzące ze środowiska, a na tura podmiotu nie od-
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grywa w kształtowaniu tych reakcji żadnej roli. Skinner stworzył 
koncepcję zachowania inną niż teoria odruchu Pawłowa. Reak-
cja jest w  koncepcji Skinnera elementem wyjściowym, a  po niej 
następują wzmocnienia (nagroda lub kara) i te wzmocnienia wy-
wołują reakcje, a nie, jak w klasycznym behawioryzmie, reakcje są 
wy woływane bezpośrednio przez bodźce ze środowiska. Jednak 
w  dale kiej perspektywie rozważań filozoficznych schematy obu 
konstrukcji, Pawłowa i  Skinnera, są takie same. Jako że Skinne-
rowskie wzmocnie nia pochodzą ze środowiska, to jest zachowany 
zasadniczo schemat ty powy dla wczesnego behawioryzmu, a mia-
nowicie schemat bodziec–reakcja, bez udziału czynnika wewnętrz-
nego (Skinner 1995, s. 8).

Różnica pomiędzy wersjami Pawłowa a  Skinnera polega na 
pew nej, niewielkiej dla konkluzji filozoficznych, sublimacji sposobu 
funk cjonowania środowiska w sytuacjach jego oddziaływania z isto-
tą ludzką. To, jak się człowiek zachowuje, głosi Skinner, jak funk-
cjonuje w  środowisku, czym zatem jest człowiek (według założeń 
behawiory zmu zachowanie wyczerpuje jego poznawalną naturę, 
a zatem także – co u behawiorystów stanowi tożsamość – jego na-
turę znaczącą i ist niejącą), zależy wyłącznie od środowiska, od usy-
tuowania człowieka w świecie, od tego, jak kształtują się zewnętrzne 
okoliczności jego egzystencji, od tego wszystkiego zatem, co istnieje, 
a czym człowiek nie jest. Środowisko odgrywa rolę nie tylko podsta-
wową, ale i jedyną w kształtowaniu ludzkich zachowań. Natura czło-
wieka podobna jest do natury automatu, biernej maszyny. Człowiek 
jest bez reszty indoktrynowany przez środowisko, w którym egzy-
stuje i któremu nie może się przeciwstawić, nie może ochronić się 
przed jego wpływami i nie może również zmobilizować przeciw oto-
czeniu swej natury. Ludzka osobowość, doskonale plastyczna, po-
datna na wszelkie zmiany i bier nie się im poddająca, jest całkowicie 
podporządkowana czynnikom ze wnętrznym. Człowiekiem można 
dowolnie manipulować przez wzmocnienia pochodzące ze środo-
wiska. Reakcje różnych indywidualnych ludzi są zawsze identyczne 
przy tych samych wzmocnieniach. De facto ludzka indywidualność 
jest pozorna, gdyż nie specyfikuje jed nostek, nie zależy od jakich-
kolwiek własności ludzkich indywiduów, ale jest funkcją jedynie 
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wzmocnień zewnętrznych wobec ludzkich jed nostek. Dzieje się tak, 
gdyż ludzie nie mają umysłowego wnętrza, które indywidualizowa-
łyby reakcje na bodźce zewnętrzne.

Jednocześnie jednak Skinner w swych najpóźniejszych pracach, 
między innymi w About Behaviorism z 1974 roku, utrzymuje, że nie 
ma szczególnego, odrębnego tworzywa „umysłowego”, a  wszystko, 
co składa się na człowieka, ma naturę fizyczną. Skoro tak, to moż-
na do wodzić indywidualnych różnic pomiędzy ludzkimi indywidu-
ami, gdyż zindywidualizowane są ich ciała; zawsze można wskazać 
różnice po między ludźmi jako istotami wyłącznie cielesnymi, nieza-
leżnie od po ziomu rozważań, czy to neurofizjologicznego, genetycz-
nego, czy też morfologicznego. Skinner utrzymuje, że funkcję umy-
słu pełni układ nerwowy. A skoro tak twierdzi, to znaczy, że jednak 
przyjmuje we wnętrzne zindywidualizowanie ludzkich jednostek, 
gdyż – można do wodzić, operując twierdzeniami neurofizjologii – 
każdy jednostkowy układ nerwowy jest indywidualny, niepowta-
rzalny. Wypowiedzi Skinnera należy interpretować jako ekspozycje 
poglądów materialisty w  kwestii psychofizycznej lub neobehawio-
rysty, a  nie behawiorysty pierwszej fali. Można wobec tego mnie-
mać, że Skinnerowi w pewnych przynajmniej aspektach koncepcji 
i  jej uzasadnienia nie wystarcza je go szczególna „wzmocnieniowa” 
wersja behawioryzmu i że ma w ta kich okolicznościach skłonność 
do przechodzenia na pozycje materializmu. A od niego odżegnuje się 
behawioryzm, który porzuca przecież określanie człowieka w kate-
goriach pary przeciwstawień duchowy–cielesny na rzecz definiowa-
nia go wyłącznie przez zachowania.

Jeszcze większa niepewność i  wahania ogarniają Skinnera 
w kwe stii świadomości. Odmawiając sensu filozoficznym rozważa-
niom nad świadomością i, w szczególności, nad jej epistemicznym 
statusem, utrzymuje zarazem, że świadomość istnieje. Można też 
mniemać, cho ciaż z pewnymi wątpliwościami, bo na podstawie wy-
powiedzi niecał kowicie jednoznacznej, że świadomość znajduje się 
wewnątrz organi zmu i  stymuluje organizm do określonych zacho-
wań. Ogólnie rzecz biorąc, świadomość odgrywa w zachowaniach 
istotną rolę (Skinner 1974, s. 219–221).
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Zatem w  kwestiach podstawowych dla behawioryzmu, to jest 
kwe stii wyłączności zachowań w psychicznej konstytucji człowieka 
i  zbęd ności świadomości, Skinner, deklarując kultywowanie trady-
cji wczesne go behawioryzmu typu Watsonowskiego, popada w dwu-
znaczności. Przekształca człowieka z zespołu zachowań zewnętrznych 
(co jest tezą fundującą wczesny behawioryzm) w organizm, w obiekt 
fizjologiczny podlegający prawom biologii (co tworzy podstawę ma-
terializmów scjentystycznych w  kwestii natury człowieka). Utrzy-
muje de facto, że nie tyl ko zachowania dostępne intersubiektywnie 
są przedmiotem psychologii i nie tylko one tworzą człowieka, przy-
najmniej w warstwie dostępnej poznawczo. Skinner uznaje zależność 
zachowań od wyposażenia gene tycznego, a  więc od czynnika we-
wnętrznego w szczególnym, biologicz nym rozumieniu wewnętrzno-
ści. W każdym razie – co istotne dla okre ślenia jego wersji behawio-
ryzmu – utrzymuje, że zachowania zależą od czynnika wewnętrznego 
w człowieku, który nie jest zachowaniem. Utrzy muje też, że w miej-
sce umysłu należy wprowadzić układ nerwowy, a więc opowiada się 
po prostu za materialistyczną koncepcją umysłu, gubiąc tym samym 
odrębność behawioryzmu od materialistycznych roz strzygnięć kwe-
stii psychofizycznej (Skinner 1974, s. 215–220). Prze kształca zatem 
fenomenalistyczny behawioryzm, z  jego zachowaniową specyfiką, 
w materialistyczną koncepcję umysłu. Układ nerwowy jest czynni-
kiem wewnętrznym, stanowiącym o autonomiczności człowieka. Po-
stulowanie układu nerwowego czy jakiegokolwiek innego czynnika 
o  charakterze przedmiotu teoretycznego (niepoznawalnego w  pro-
stych obserwacjach) przekształca behawioryzm w neobehawioryzm. 
Teza ta postuluje powrót do innych czynników niż zachowania. Tym 
samym po rzuca pierwotną wersję behawioryzmu, w której wyłącznie 
zewnętrzne zachowania stanowić miały ludzką istotę, ustanawiać zrę-
by jego tożsa mości. Włączenie genów do czynników decydujących 
o ludzkiej natu rze skłania do słabszej interpretacji poglądów Skinne-
ra. Interpretacja ta zbliża się do neobehawioryzmu przez przyjęcie, 
że to jednak nie ze wnętrzne zachowania, ale geny są fundamentem 
ludzkiej natury. W kon sekwencji koncepcja Skinnera zawiera pod-
stawę do utworzenia dwóch wzajemnie różnych modeli ludzkiej psy-
chiki i ludzkiej natury.
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Człowiek w wizji Skinnera oraz w behawioryzmie pierwszej fali 
zostaje pozbawiony osobowości, indywidualności, tego podstawo-
wego czynnika, który w kulturze nie tylko świata zachodniego uzna-
wany jest za istotę człowieczeństwa i za osnowę specyficzności czło-
wieka, jego odrębności od innych ludzi. Człowiek behawiorystyczny 
jest bezwolną zabawką środowiska, które całkowicie determinuje 
jego zachowanie. To samo środowisko może powielać w nieskończo-
ność takie same ludzkie automaty, bezwolnie reagujące na zewnętrz-
ne bodźce. Człowiek behawiorystyczny nie jest kreatywny, ponie-
waż kreatywność wymaga wolności, wyrwania się ze stereotypów, 
a w wizji behawiorystycznej wszy stko, co zdarza się ludziom, pod-
lega schematowi bodziec–reakcja, bez żadnej możliwości zerwania 
tego łańcucha. Człowiek odbija tylko to, co go otacza, przy przyczy-
nowej interpretacji relacji odbijania.

Behawioryzm epistemologiczny

Charakter psychologii, kwestie w niej rozpatrywane i przedmiot ba-
dań, zwłaszcza w  tradycyjnych prezentacjach związanych z  filozo-
fią, stano wią podstawę rozważań filozoficznych, często bez głębo-
kich transfor macji koncepcji. Poglądy behawiorystyczne w filozofii 
są przeważnie bliskie ich psychologicznym źródłom. Epistemolo-
giczny behawioryzm Richarda Rorty’ego jest pod tym względem wy-
jątkowy. Rorty, tworząc behawioryzm epistemologiczny, nie bierze 
jako podstawy konstrukcji idei behawioryzmu psychologicznego, 
lecz dochodzi do niego głównie przez idee Wittgensteina, Deweya, 
Sellarsa i Quine’a. Chodzi mu o wyrugowanie z filozofii kartezjań-
skiej metafory umysłu jako lustra. To przede wszystkim prowadzi 
go do poglądów behawiorystycznych, jednak szczególnych, zespolo-
nych z przeświadczeniami pragmatystycznymi.

Filozofowie analityczni, głównie Gilbert Ryle, przekształcili tezy 
behawioryzmu psychologicznego w stanowisko behawioryzmu logicz-
nego, zgodnie z regułami transpozycji problemów filozoficznych i ich 
rozstrzygnięć w zagadnienia dotyczące języka. Ryle’owska wersja be-
hawioryzmu, zwana wersją logiczną, głosi, że „prawdziwość określo-
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nej wypowiedzi sprawozdawczej o czystym odczuciu z konieczno-
ści wiąże się z  taką a  taką dyspozycją zachowaniową”. Do zajęcia 
tego stanowiska skłaniała, po pierwsze, niewiara w tak zwane przez  
Ry le’a „duchy w maszynie”, to jest w kartezjańską koncepcję człowie-
ka, a po drugie, chęć rozbrojenia sceptycyzmu co do istnienia innych 
umy słów, chęć zapobieżenia wątpliwościom sceptyka, czy ktoś wiją-
cy się z bólu ma odczucia tego samego rodzaju, co te, które miałby 
sceptyk, gdyby to on wił się z bólu. Z punktu widzenia behawiory-
zmu logicz nego wypowiedzi o takich odczuciach nie należy uwa-
żać za odnoszą ce się do bytów niefizycznych, a być może do żad-
nych w ogóle by tów z wyjątkiem wicia się czy dyspozycji do wicia się 
(Rorty 1994, s. 92). Rorty, obok powszechnie wysuwanych argu-
mentów przeciw behawioryzmowi logicznemu, zarzuca mu, iż pod-
trzymuje on rozróżnie nie obserwacji od teorii oraz języka i  faktu, 
a o tych jego zdaniem na leży w filozofii zapomnieć (Rorty 1994, s. 93).

Behawiorystyczne poglądy Rorty’ego są bliższe ideom behawio-
rystycznym Quine’a  i  Sellarsa, są też bliskie koncepcjom Deweya 
i  Wittgensteina (Rorty 1994, s. 92–100). Stanowisko Rorty’ego ro-
dzi się z odrzucenia umysłu pojętego jako lustrzana istota i z zane-
gowania tezy o istnieniu dwóch dziedzin ontologicznych: mentalnej 
i fi zycznej. Teza pierwsza jest próbą zerwania z tradycją kartezjań-
ską w epistemologii i przejściem na pozycje pragmatyczne. Teza dru-
ga jest negacją dualizmu w  kwestii psychofizycznej, niekoniecznie 
o charak terze behawiorystycznym. Istotą behawioryzmu epistemo-
logicznego jest teza głosząca, że racjonalność i wiarygodność episte-
miczna zale żą od społecznej akceptacji, od tego, które wypowiedzi 
są społecznie akceptowane i  uznawane za wiarygodne. Jest to be-
hawioryzm, ponieważ w wytyczaniu kryteriów poznania odsyła do 
reguł zachowań spo łecznych zamiast – jak w kartezjańskiej trady-
cji rozumienia poznania – do relacji umysłu do jego zewnętrznego 
przedmiotu. Badanie pozna nia sprowadza się, zdaniem Rorty’ego, do 
badania reguł społecznych zachowań. Postuluje te badania w wer-
sji językowej, sprowadzając je do analiz akceptacji wyrażeń. Praw-
da jest konstytuowana w procesie spo łecznej akceptacji, co daje kla-
sycznie pragmatystyczne jej rozumienie. Jest to zarazem stanowisko 
holistyczne: „Ten rodzaj behawioryzmu naj lepiej rozumieć jako od-
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mianę holizmu – ale taką, która nie wymaga żadnej idealistycznej 
podbudowy metafizycznej. Ów behawioryzm gło si, że zrozumie-
nie reguł gry językowej zaspokaja wszelkie potrzeby poznawcze, co  
się tyczy wyjaśniania, dlaczego w grze dokonuje się ta kich a nie in-
nych posunięć” (Rorty 1994, s. 157). Behawioryzm epistemologicz-
ny nie dąży do redukcji podstawowych pojęć epistemologicznych do 
zachowań. Rorty uznaje taką redukcję za nieosiągalną.

Rorty utrzymuje, że swoiście filozoficzne pytania o naturę czło-
wieka są bezsensowne, a wobec tego „badanie natury ludzkiego po-
znania można po prostu uważać za badanie sposobów oddziały-
wania ludzi na siebie” (Rorty 1994, s. 157–158). Natura ludzkiego 
poznania może być opisana wyłącznie jako specyficzne ludzkie za-
chowanie, a badanie poznania jest badaniem sposobów oddziaływa-
nia ludzi na siebie (Rorty 1994, s. 157, 163). Według Rorty’ego pozna-
nie jest relacją pomiędzy podmiotami poznania konstytuowanymi 
przede wszystkim społecznie przez interpersonalne oddziaływa-
nia ludzi na siebie w aktach werbalnych. Wypowiedzi są wartościo-
wane jako wiedza na podstawie statusu, jaki przyznają im upraw-
nione społeczności. Podmiot poznania jest członkiem społeczności 
uczonych i podporządkowuje się regułom, które rządzą obowiązu-
jącą w tej społeczności epistemiczną grą (zob. Rorty 1994, s. 168).  
Rorty’ego podmiot poznania jest społeczny; tworzą go relacje spo-
łeczne, którym podmiot podporządkowuje się cał kowicie. Relacje 
społeczne przejawiają się w dziedzinie gier języko wych. I teza ta jest 
oczywista, jako że społeczna komunikacja pomię dzy uczonymi do-
konuje się głównie w języku. Rorty nie głosi jednak tylko tezy tak ba-
nalnej. Wyznaje on lingwistyczny paradygmat filozo fii, w którym nie 
tylko wszelkie kwestie filozoficzne sprowadza się do problemów ję-
zyka, ale w którym uznaje się, że nie ma możliwości wyjścia poza ję-
zyk ani na gruncie epistemologicznym, ani metafizycz nym, a zresztą 
oba te plany uznaje za błędną iluzję filozofii nowożyt nej. Rorty zmie-
rza do zjednoczenia tak interpretowanego paradygma tu lingwistycz-
nego ze scjentyzmem, w tym z filozoficznie ujętymi socjologiczny-
mi determinantami wiedzy. Temu zespoleniu przypisuje charakter 
językowy: całą dziedzinę stosunków społecznych w pozna niu prze-
kształca do dziedziny gier językowych.
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Podmiot poznania wyłaniający się z  behawioryzmu epistemo-
logicznego jest inny niż konstruowany przez czerpanie wprost z be-
hawiorystycznej psychologii, jednak oba są podobne pod niektóry-
mi względami. W  podstawach konstrukcji Rorty odwołuje się do 
katego rii zachowań: podmiot poznania konstytuują zachowania 
werbalne, ustanowione społecznie. Społeczny charakter podmio-
tu, jego podlega nie społecznościom bez możliwości uwolnienia się 
od językowych gier akceptowanych społecznie i  narzucanych jego 
członkom są zbliżone do behawiorystycznego schematu bodziec–re-
akcja, jeśli przyjąć, że spo łeczności są dla jednostkowego podmio-
tu środowiskiem, tak jak to utrzymuje Skinner. Podmiot poznania 
poddany oddziaływaniom społecznym w formach werbalnych od-
biera zatem bodźce z zewnątrz, a uczestnicząc w grach językowych, 
reaguje na bodźce ze społecznej zewnętrzności, przy czym bodźce 
przybierają formę wyrażeń języka.

Podmiot poznania nie jest bytem autonomicznym, wolnym, 
kiero wanym własną wolą i  indywidualną subiektywną świadomo-
ścią. Jest, interpretując rzecz skrajnie, niewolnikiem społecznej gry 
rozgrywanej za pomocą języka. Podmiot poznania podporządko-
wuje się regułom na rzuconym przez społeczną rzeczywistość ze-
wnętrzną wobec niego. Przedmiot poznania nie jest konstytuowany 
przez podmiot, tak jak dzie je się to w idealistycznych koncepcjach 
typu kartezjańskiego. Przedmiot poznania, nawet nietranscendentny 
(z którym to pojęciem Rorty wal czy, negując metaforę zwierciadła), 
rozprasza się zupełnie w tym sen sie, że jego kategoria staje się zbęd-
na. W  poznaniu pozostaje podmiot uwikłany w  relacje społeczne, 
grający w gry językowe według wypra cowanych i niekwestionowa-
nych reguł. Podmiotowi nie chodzi o po znanie przedmiotu, nawet 
przy rozumieniu poznawania jako konstru owania. Podmiot pozna-
nia zajmują bez reszty relacje z innymi podmiotami i branie udzia-
łu w grach społecznych.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



137PODMIOT POZNANIA Z PERSPEKT Y WY BEHAWIORYZMU 

Behawiorystyczny podmiot poznania

Behawioryzm, neobehawioryzm oraz behawioryzm epistemologicz-
ny Rorty’ego zawierają różne koncepcje podmiotu poznania, a ściślej 
rzecz biorąc, dają różne podstawy do ich skonstruowania.

Z  kartezjańskiego modelu behawioryzm zachowuje indywidu-
alną tożsamość podmiotu poznania: to indywidualne ja poznaje. 
Konstytu cja indywidualnej tożsamości w behawioryzmie pierwszej 
fali oraz w wersji Skinnerowskiej jest jednak inna niż w koncepcjach 
zakłada jących, że w sferze wewnętrznej człowieka indywidualna toż-
samość jest zespolona ze świadomością, że to subiektywna świado-
mość ją kon stytuuje i że to w niej właśnie ujawnia się indywidual-
na tożsamość podmiotu. Behawiorystyczną tożsamością jest zbiór 
taki a nie inny, ja kiś konkretny, zachowań zewnętrznych, stanowiący 
o specyficzności osobniczego życia.

Dla pojmowania osadzonego w tradycji kartezjańskiej taka kon-
strukcja wydaje się tylko surogatem pojęcia indywidualnego ja. 
Zbiór bowiem nie jest wyznaczony przez żadną zasadę organizującą, 
gdyż istnienie takiej zasady, odrębnej od zachowań, byłoby sprzecz-
ne z behawiorystycznym założeniem, że ludzką naturę tworzą wy-
łącznie ludzkie zachowania. Zbiór zachowań składający się na in-
dywidualne ja i tworzący jego tożsamość jest zbiorowiskiem, a nie 
zbiorem dystrybutywnym, u którego podstaw stoi zawsze jakieś kry-
terium jednoczące elementy. Ponadto indywidualna tożsamość nie 
jest – jak przyj muje się w psychologii świadomości, a także niemal 
bez wyjątku w  nowożytnej filozofii – fundowana w  jakimkolwiek 
czynniku wewnę trznym. Wnętrze, jeśli w ogóle istnieje, jest zupeł-
nie nieistotne dla za chowań, także dla zachowań poznawczych (zob. 
np. Skinner 1974, s. 221). Indywidualna tożsamość podmiotu po-
znania jest fundowana przez jego zewnętrzne środowisko, ponieważ 
to, jaki on jest, zależy od ogółu bodźców, które nań oddziałują i które 
go przez te oddzia ływania konstytuują. Według przekonań tradycyj-
nych, dla których toż samość płynie z samej natury rzeczy, tożsamość 
behawiorystyczna sta je się prawie atrapą subiektywnej tożsamości.

W  behawiorystycznej perspektywie znika kategoria subiektyw-
no ści. Walka behawiorystów o  nowy model człowieka wysuwa na 
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pierwszy plan tezę, iż człowiek jest kształtowany wyłącznie przez 
swoje śro dowisko. Oznacza to zasypanie przepaści pomiędzy sfe-
rami zewnętrz ną a  wewnętrzną, odrzucenie odrębności istnienia 
prywatnych, subiek tywnych stanów podmiotu od świata pozapod-
miotowego. Według behawiorystów subiektywność nie kształtuje 
osobowości; tę, jeśli w ogóle jest sens o niej cokolwiek głosić w beha-
wiorystycznej per spektywie widzenia, tworzy środowisko przez ogół 
napływających bodźców. Podmiot nie ma osobowości w  rozumie-
niu nowożytnej filo zofii i klasycznej psychologii, a więc osobowości 
kształtowanej przez wewnętrzną sferę subiektywną. Według beha-
wiorystów człowiek ze spala się ze środowiskiem; tylko funkcjono-
wanie środowiska i  jego re lacje z  podmiotem tworzą naturę pod-
miotu. W rezultacie behawioryści przekształcają podmiot poznania 
w wyłączny wytwór świata zewnętrznego wobec podmiotu. Podział 
sfer na zewnętrzną wobec podmiotu oraz na jego sferę wewnętrz-
ną traci zresztą podstawę, po nieważ ta druga sfera ulega destrukcji. 
Osobowość staje się pojęciem jałowym. Behawiorystyczne pojęcie 
osobowości traci w  każdym razie sens, jaki nadają jej, za ogólno-
kulturowymi przeświadczeniami, i  psychologia klasyczna, i  nowo-
żytna filozofia. Osobowość jest chimerycz nym, nieustannie zmie-
niającym się wytworem środowiska. Nie ma w niej nic stałego, nic, 
co reprezentowałoby genidentyczność, co wyposażałoby konkretne-
go, indywidualnego człowieka w stabilny zespół cech psychicznych. 
Człowiek pozostaje w absolutnej władzy środowi ska; podmiot, tak-
że podmiot poznania zmienia się pod wpływem środowiska bez żad-
nych oporów, bez jakiegokolwiek przeciwstawie nia się płynącym od 
niego bodźcom.

Neobehawioryzm tworzy inną wizję podmiotu. Za jedną 
z przy czyn zachowań zewnętrznych uznaje wyposażenie genetycz-
ne (w jed nej z interpretacyjnych wersji Skinnera) albo wewnętrzną 
strukturę molarną (w poglądach neobehawiorystów). Podmiot beha-
wiorystyczny jest konstytuowany zarówno przez zewnętrzne bodź-
ce, będąc wytworem środowiska, jak i przez wewnętrzną strukturę 
molarną albo wewnętrz ny system genetyczny. Te wewnętrzne czyn-
niki stanowią o częściowej autonomii podmiotu i o jego indywidual-
nej tożsamości, o jego niepo wtarzalności fundowanej przez przyna-
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leżny mu czynnik wewnętrzny. Włączenie czynnika wewnętrznego 
do repertuaru przyczyn zachowań powoduje, że podmiot obdarzo-
ny jest częściową indywidualną tożsa mością w porównaniu z mo-
delami radykalnego behawioryzmu, w  których zachowania są de-
terminowane wyłącznie czynnikami zewnę trznymi. Wyposażenie 
genetyczne Skinnera i struktura molarna neobehawiorystów są od-
powiednikami psychiki człowieka, pełniąc jej funkcję. Konstytuują 
one lub współkonstytuują, wspólnie ze środowi skiem, jego osobo-
wość. Decydują o tożsamości ludzkiego ja i tworzą jego subiektywną 
sferę, która ma charakter materialny.

Eklektyczny charakter obu złagodzonych wersji behawioryzmu 
przywraca podmiotowi autonomię. Podmiot poznania jest w  tych 
wer sjach obiektem poznającym o określonym charakterze, reagują-
cym na bodźce, ale w sposób częściowo wytyczony przez swą we-
wnętrzną na turę. Podmiot neobehawiorystyczny nie jest wystawiony 
całkowicie bezwolnie na oddziaływanie bodźców, a jego wewnętrz-
na struktura po woduje, że może tym oddziaływaniom stawiać opór, 
przekształcać je, wzmacniać lub osłabiać.

Szczególną trudność w  behawiorystycznych modelach pod-
miotu poznania nastręcza ustalenie obecności rozumu. Behawiory-
styczny ję zyk, behawiorystyczny zakres zainteresowań i fenomena-
listyczne uni kanie wszelkich bytów teoretycznych w  definiowaniu 
człowieka wspól nie spiętrzają trudności w ustaleniu, czy behawio-
ryści przyjmują coś na kształt rozumu subiektywnego, czy zdolność 
do uczenia się2 moż na odczytać jako przejaw istnienia rozumu. Pew-
ne przesłanki skłania ją do odpowiedzi twierdzącej, lecz obwarowa-
nej sporą dozą niepew ności, gdy zważy się, że behawioryści przeja-
wiają tradycyjną niechęć nawet do „mitologii mózgowej”, a więc do 
poglądu, że umysł jest toż samy z mózgiem człowieka. Behawioryści 
konsekwentni w swych pro gramowych założeniach nie mogą przy-
jąć tezy o redukcji umysłu do mózgu i w funkcjonowaniu tego upa-
trywać obecności rozumu. Mózg funkcjonujący w żyjącym człowie-

2 Zdolność do uczenia się jest podkreślana w licznych eksperymentach behawio-
rystów, a także w doświadczeniach Pawłowa, z którego wyników czerpali chęt-
nie przedstawiciele różnych wersji i od którego przede wszystkim przejęli po-
glądy na ucze nie się, co najwyżej z pewnymi zmianami.
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ku jest bowiem obiektem teoretycz nym, nieobserwowalnym, a więc 
jest niepoznawalny środkami dopuszczonymi przez behawiory-
styczną metodę. Ponadto mózg nie jest za chowaniem, a przecież we-
dług behawiorystów właśnie zachowania ma ją wyczerpywać uni-
wersum psychologii.

Jeśli obecność w  poznawaniu i  samo istnienie mózgu i  umy-
słu, utożsamianego z mózgiem, nastręczają kłopoty, to tym bardziej 
kło potliwe są inne tezy materialistyczne w  kwestii natury umysłu, 
niepod trzymujące tezy o  tożsamości, między innymi teoria stanu 
centralne go J. J. C. Smarta i Davida M. Armstronga oraz funkcjo-
nalizmu głoszo na między innymi przez Hilarego Putnama. Według 
funkcjonalizmu umysł nie jest po prostu mózgiem, ale obiektem 
ufundowanym w mózgu i materialnym; rozum można rozpoznawać 
jako zespół funk cjonalnych własności mózgu. Od mózgu do rozu-
mu wiedzie droga  przez abstrakcję funkcjonalną (to jest od obiektu 
do jego własności od powiadających za zachowanie, funkcjonowanie 
tego obiektu). Jeśli behawioryzm zgłasza podstawowe zastrzeżenia 
w  kwestii istnienia mózgu z  powodu jego nieobserwowalności, to 
dla funkcjonalizmu i te orii stanu centralnego zastrzeżenia są o wie-
le poważniejsze i nie do przebycia, jeśli pragnie utrzymać się beha-
wiorystyczną czystość wi dzenia rzeczy. W konsekwencji nie da się 
do koncepcji behawioryzmu włączyć twierdzenia o istnieniu rozu-
mu subiektywnego.

Nie sposób też uporać się z  problemem istnienia i  natury ro-
zumu przez roztrząsanie tak charakterystycznej dla behawioryzmu 
defini cji myślenia (zakładając przy tym, że myślenie jest główną 
funkcją ro zumu, a przynajmniej jedną z jego specyficznych funkcji, 
charaktery zujących całość jego funkcjonowania) jako cichego mó-
wienia, reagowania na sytuację bodźcową przez bardzo słabe ruchy 
organów artykulacyjnych (zob. Tomaszewski 1984, s. 49, 64–65). Nie 
tylko dla tego, że pomysły te wydają się dziwaczne i  infantylne; wi-
doczna jest w nich skrajna bezradność w rozwikływaniu problemu.

Jeśli nawet według behawiorystów rozum subiektywny istnieje, 
to i  tak jest nieistotny dla zachowań, gdyż te pozostają całkowicie 
nieza leżne od rozumu. Nie odgrywa więc on żadnej roli w pozna-
niu. Nie obecność ontyczną rozumu łatwo uzasadnić, jeśli się zwa-
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ży, że o  ist nieniu rozumu nie powinno się wspominać, gdyż od-
woływanie się do niego jest wkraczaniem na teren spekulatywnej 
metafizyki, ku bytom niedostępnym w  naukowych doświadcze-
niach, a więc ku bytom zdyskredytowanym, zabronionym ze wzglę-
dów metodycznych. W mniej wy sublimowanych wersjach behawio-
ryzmu utrzymuje się po prostu, że ro zum nie istnieje, gdyż istnieją 
tylko zewnętrzne zachowania podmiotu. Ani mózg, ani rozum nie są 
zewnętrznymi zachowaniami, a wszystko przecież, co nie jest zacho-
waniem, jest przez behawiorystów odrzuco ne. Tak więc dla beha-
wioryzmu nieosłabionego eklektycznym powo ływaniem czynników 
wewnętrznych nie ma miejsca dla subiektywne go rozumu.

Wobec tego zaś czynnik odpowiedzialny za regularny, uporządko-
wany charakter ludzkich zachowań, za zdolność rozumnego poz-
nawa nia i  działania, za adekwatność w  stosunku do sytuacji bodź-
cowych, a  więc obiekt odpowiadający rozumowi pod względem 
pełnionych funkcji musi pochodzić z zewnętrznego środowiska pod-
miotu. Można między innymi mniemać, że byty składające się na 
środowisko lub zja wiska konstytuujące środowisko na poziomie fe-
nomenologicznym3 są podstawą funkcji pełnionych przez rozum. 
Wewnętrzna sfera podmio tu nie odgrywa roli w rozumowaniu, gdyż 
albo nie istnieje, albo nie ma wpływu na zachowania, które mogą mieć 
przyczyny tylko zewnę trzne. Jednym z takich zachowań, prowokowa-
nych tylko zewnętrzny mi bodźcami, jest rozum. Sfera wewnętrzna, 
subiektywność pojmo wana w duchu kartezjańskim, to tradycyjne sie-
dlisko rozumu subiek tywnego, jest dla behawiorystów iluzją, fałszem.

Wymóg spójności behawiorystycznej koncepcji wymusza prze-
nie sienie rozumu ze sfery wewnętrznej, w której sytuuje go filozo-
fia świa domości, do środowiska zewnętrznego względem podmiotu. 
Rozum jest konstytuowany całkowicie przez zewnętrzne środowisko 
podmiotu po znania. Środowisko – można mniemać, że z powodu 
swej stałej lub co najmniej względnie stabilnej struktury ontycznej – 
przesyła organizmo wi regularne bodźce, a organizm reaguje na nie 

3 Behawiorystyczna ontologia nie sięga bytów; wydaje się najbardziej właściwe 
przypisanie jej charakteru fenomenalistycznego, poziomu obserwowalnych zja-
wisk; to, co jest przyczyną zjawisk, co leży pod ich powierzchnią, behawioryści 
ignorują ja ko obiekty nieobserwowalne, a więc niepoznawalne.
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w powtarzający się, pra widłowy sposób. Mimo iż w samym podmio-
cie nie ma czynnika orga nizującego zachowanie, środowisko narzu-
ca mu schematy regularnych reakcji, a  więc reakcji podlegających 
określonym prawidłowościom. Środowisko organizuje zatem regu-
larne i w konsekwencji przewidywal ne zachowania podmiotu przez 
prawidłowe systemy przesyłanych bodźców. W środowisku tkwi za-
tem namiastka rozumu albo, unikając pejoratywnych skojarzeń, od-
powiednik rozumu subiektywnego.

Domniemana behawiorystyczna4 konstrukcja środowiska przy-
po mina pod względem obiektywności logos, rozum u starożytnych 
Gre ków, którzy za podstawę myślenia przyjmowali byt. W behawio-
ryzmie, tak jak u starożytnych Greków, rozum jest obiektywny5. Be-
hawiorystyczny rozum jest całkowicie generowany przez środowi-
sko; ono też w ostatecznej instancji steruje zachowaniami podmiotu. 
Jest on rady kalnie zmieniony względem subiektywnego rozumu po-
stulowanego w nowożytnych epistemologiach. Do behawiorystycz-
nego podmiotu poznania rozum, zewnętrzny, obiektywny, spływa 
nań z zewnątrz i za daje formy i schematy zachowań, także zachowań 
poznawczych. Lu dzie są intelektualnie pustymi manekinami, uak-
tywnianymi w swych zachowaniach, także w zachowaniach poznaw-
czych, wyłącznie przez ich zewnętrzność.

Behawiorystyczny model człowieka służy za podstawę określe-
nia modelu podmiotu poznania. W  konstrukcji behawiorystycz-
nego podmiotu poznania podstawowym elementem jest obecność 
albo nieobecność czynnika wewnętrznego: umysłu, także zreduko-
wanego do mózgu, struktury molarnej, kodu genetycznego, czynni-
ka wewnętrzne go. Linia rozgraniczająca przebiega tu pomiędzy be-
hawioryzmem a neobehawioryzmem.

4 Jest ona domniemana, gdyż nie udało mi się znaleźć w  literaturze podmiotu 
jaw nych prezentacji behawiorystycznej koncepcji rozumu. Wywnioskowałam 
ją z tez behawioryzmu; taka interpretacja tez fundująca nowe konstrukcje nie-
sie w sobie pewne ryzyko związane z koniecznymi dodatkami komponującymi 
nowe obiekty, tu – rozum.

5 Całe systemy myślicieli starożytnych i behawiorystów, stosowane kategorie po-
jęciowe i podstawowe tezy są jednak zupełenie różne, dlatego też podejmowa-
nie porównań w szczegółach i pod wszystkimi względami jest dość ryzykowne, 
wydaje się nawet nieuprawnione.
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Behawioryzm pionierski, przede wszystkim Watsona oraz 
Skinnera (w wersji bez kompromisów zbliżających go do neobeha-
wioryzmu), radykalnie zmienia pojęcie podmiotu poznania wzglę-
dem pojęcia kartezjańskiego. Behawiorystyczny podmiot pozna-
nia odarty jest z prawie wszystkich konstytutywnych cech zadanych 
w  kartezjańskim modelu podmiotu poznania wyznaczającym epi-
stemologiczne standardy dla ca łej nowożytności. Behawiorystyczny 
podmiot poznania traci charakter rozumowego, świadomego, indy-
widualnego ja konstytuowanego przez swą specyficzną subiektywną 
sferę wewnętrzną odrębną dla każdego indywidualnego podmiotu 
i nieprzeniknioną dla innych podmiotów.

Behawiorystyczny podmiot poznania jest zbiorem zewnętrznych 
poznawczych zachowań organizmu, zbiorem jego reakcji na bodź-
ce do cierające do niego od środowiska, przy czym w tych reakcjach 
nie partycypuje żaden element pochodzący od podmiotu, gdyż wszel-
kie takie elementy behawioryzm wyklucza. Indywidualna tożsamość 
podmiotu jest utrzymana w pewnej słabej wersji. Jest ona jedyną po-
zostałością konstytucji podmiotu w  filozofiach świadomości. Beha-
wiorystyczna in dywidualna tożsamość podmiotu poznania nie wią-
że się z istnieniem w nim sfery wewnętrznej. Indywiduowy charakter 
podmiotu pochodzi z zewnątrz; stanowi go zakodowany zbiór bodź-
ców środowiska, zbiór taki, a nie inny, jakiś specyficzny. W specyficz-
ności zbioru zachowań odnajduje się subiektywną tożsamość. Dla kar-
tezjanizmu jest to, moż na sądzić, tożsamość zdegenerowana, gdyż nie 
stoi w jej podstawach ani ludzka natura, ani wewnętrzna sfera pod-
miotu, jakkolwiek pojmo wana, lecz, paradoksalnie z pewnego punktu 
widzenia, środowisko ge nerujące swoisty zbiór zachowań podmiotu.

Rozum podmiotu poznania – jeśli przystać na głęboką modyfika-
cję pojęcia względem obowiązujących standardów epistemologicz-
nych6 – może być tworzony i stymulowany wyłącznie przez środowi-
sko. Behawioryści odrzucają charakterystyczny dla kartezjanizmu 
rozum subiektywny, wiążący się z  istnieniem sfery wewnętrznej, 
i zastępują go rozumem obiektywnym7. Jak wszystko zresztą, co się 

6 Podstawą tych standardów jest ciągle model kartezjański.
7 Obiektywny znaczy tu: pochodzący z rzeczywistości zewnętrznej wobec pod-

miotu poznania.
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z podmiotem dzieje, co go konstytuuje, rozum ma źródło w środo-
wisku. Stymulacja podmiotu poznania przez bodźce pochodzące ze 
środowiska jest jedy nym źródłem jego konstytucji i funkcjonowania.

Według behawioryzmu podmiot poznania jest istotą całkowi-
cie sterowaną z zewnątrz. Przypomina pustą powłokę, która funk-
cjonuje przez oddziaływanie zewnętrznego środowiska. W podsta-
wach podmiotu poznania nie leży autonomiczna ludzka osobowość, 
tworzo na przez sferę wewnętrzną, gdyż ta jest całkowicie odrzuco-
na przez behawioryzm. Podmiot poznania nie stawia żadnego opo-
ru wobec ze wnętrznych bodźców, nie przetwarza ich, ale jedynie je 
biernie odbie ra; rezultaty owego odbierania są reakcjami, które nie 
noszą piętna jakiejś autonomicznej indywidualności. Sposób reago-
wania na bodźce nie jest indywidualny, gdyż to wymagałoby istnie-
nia czynnika autono micznie podmiotowego. Podmiot poznania we-
dług behawioryzmu nierozproszonego przez kompromisy nie jest 
obdarzony świadomością; nie zawiera świadomości jako swego kon-
stytutywnego elementu. Katego ria świadomości jest całkowicie obca 
behawiorystycznemu modelowi podmiotu poznania.

Behawiorystyczny podmiot poznania nie włącza do generowa-
nej wiedzy żadnych czynników podmiotowych. Można też domnie-
mywać, że behawiorystyczny podmiot poznania jest pozbawiony 
kreatywno ści; reaktywność, automatyzm jego zachowań wiąże się 
z jej brakiem. Funkcjonowanie podmiotu poznania podlega całko-
wicie schematowi przyczyna (pochodząca ze środowiska)–skutek 
(obserwowalna reak cja organizmu na bodziec). Podmiot poznania 
jest stymulowany wy łącznie przez zewnętrzne bodźce i w ogóle przez 
nie konstytuowany. Nie ma zdolności do intelektualnego wzbudza-
nia siebie samego, snu cia wyobrażeń nieindukowanych przez ze-
wnętrzne bodźce, co wiąza łoby się z twórczą wolnością, z dopisywa-
niem do przedmiotowych tre ści swych intelektualnych przeobrażeń 
obrazów rzeczywistości. Podmiot poznania nie ma zdolności, dys-
pozycji i możliwości do kre owania wiedzy pochodzącej z własnego 
ja, ponieważ jego konstytu cja wyklucza takie procesy. Sposób reago-
wania podmiotu na bodźce nie jest zindywidualizowany; każdy pod-
miot reaguje tak samo w tym samym środowisku. Różnice pomiędzy 
reakcjami, także różnych podmiotów, zależą jedynie od środowiska.
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Behawioryści odmawiają podmiotowi poznania zdolności do 
sym bolicznego przetwarzania bodźców, a więc także do kreowania 
wiedzy symbolicznej. W  behawiorystycznej koncepcji wiedza ma 
wobec tego, jak można mniemać, charakter fizjologiczny, jeśli trak-
tować ją li teralnie i nie wzbogacać żadnymi dodatkami interpreta-
cyjnymi. Wąt pliwości co do poprawności tego domniemania może 
rodzić fakt, iż eksperymenty przeprowadzane przez behawiorystów 
dotyczą przyswa jania informacji i uczenia się na o wiele niższym po-
ziomie niż two rzenie wiedzy pojęciowej. Behawioryści nie badają 
procesów uzyski wania wiedzy o wysokim stopniu abstrakcji, wiedzy 
tworzonej przy użyciu wyrafinowanych technik stosujących złożo-
ną symbolikę. Wobec tego można wnosić, że wszelkie przenoszenie 
prowadzonych przez nich rozważań do dziedziny poznawania sym-
bolicznego jest nieupraw nione. Lecz nie jest to zarzut zbyt poważ-
ny; poznawanie, niezależnie od stopnia wyrafinowania, jest typem 
czynności o podstawowych wspólnych własnościach, a wobec tego 
poznawanie niższego i  najwyż szego rzędu powinno mieć wspólną 
podstawową naturę. A behawio ryści nie oferują żadnych podstaw do 
przyjęcia jakichkolwiek symbo licznych kreacji jako wytworów pod-
miotu poznania, gdyż zasadniczo – odwołując się do postulowanej 
funkcji podmiotu – ograniczają jego funkcje do obserwowalnych re-
akcji jego organizmu.

W behawiorystycznym obrazie poznania wiedza jest material-
na. Materialność wiedzy nie jest odosobniona, specyficzna tylko dla 
behawiorystycznych modeli wiedzy. Materialność wiedzy muszą po-
stulować wszystkie kauzalne koncepcje poznania, o  ile przyjmują 
mate rialność przedmiotu poznania. Rzecz w tym bowiem, że relacja 
przyczynowa „nie przecina” kategorii ontologicznych; jeśli przyczy-
na jest materialna, to i skutek jest materialny. W innym razie relacja 
ta byłaby kluczem do rozwiązywania wszystkich zagadek metafi-
zycznych i do dowodzenia istnienia bytów całkiem dowolnych ty-
pów: wiedźm, niezidentyfikowanych obiektów latających, wszyst-
kiego, co zaludnia naszą wyobraźnię. Świat zostałby wzbogacony 
ontycznie bez żadnych ograniczeń.

Neobehawioryzm implikuje inny obraz podmiotu niż beha-
wioryzm. Podstawą różnicy pomiędzy nim a behawioryzmem jest 
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postu lowanie przezeń istnienia czynnika wewnętrznego (zwane-
go wewnę trzną mapą, strukturą molarną lub kodem genetycznym), 
istotnego dla zachowań podmiotu i partycypującego w konstytucji 
tych zachowań. Czynnik ten współdeterminuje ludzką osobowość 
obok zewnętrznych oddziaływań pochodzących ze środowiska. 
Ogólnie rzecz biorąc, ma pa wewnętrzna jest funkcjonalnym od-
powiednikiem kartezjańskiej sfe ry wewnętrznej. Neobehawioryzm 
przywraca przeciwstawienie, o  znaczeniu kardynalnym, sfer – ze-
wnętrznego środowiska i wewnętrznego czynnika, współkształtują-
cego zachowania i ludzką osobowość. Neobehawioryści przyjmują, 
iż czynnik wewnętrzny podmiotu jest częścią organizmu i że wobec 
tego nie ma dwóch oddzielnych tworzyw: psy chicznego i fizycznego. 
Jednak czynnik wewnętrzny jest wyróżniony funkcjonalnie z ciała. 
I to, a nie teza materializmu w kwestii psycho fizycznej, jest istotne 
dla usytuowania neobehawioryzmu wśród stano wisk w kwestii na-
tury podmiotu poznania w linii kartezjańskiej,

Czynnik wewnętrzny, spełniający funkcje świadomości, wypo-
saża podmiot w subiektywną tożsamość i  jest podstawą jego auto-
nomiczności w  sensie kartezjańskim. Czynnik ten pełni również 
funkcje subiektywnego rozumu. Organizuje bowiem zachowania, 
odpowiada za reak cje podmiotu adekwatne do sytuacji, modyfikuje 
zachowania przy zmianach bodźców, uczestniczy w procesach przy-
swajania informacji o  środowisku, a  więc w  najogólniej pojętych 
procesach poznawczych. Jest on cielesny, ale zarazem jest obiektem 
szczególnym, organizującym ludzkie czynności i ludzkie cielesne re-
akcje na bodźce. Stanowi wobec tego czynnik pod względem funk-
cjonalnym nadrzędny wobec ciała.

Poglądy neobehawiorystów nie redukują się do stwierdzenia, 
utrzymywanego przez behawiorystów, że umysł to po prostu cia-
ło w ak cji (zob. Armstrong 1982, s. 80). Głoszą materializm w kwe-
stii psy chofizycznej; umysłowi przypisują naturę materialną, uznają 
go za część organizmu, za jakieś wewnętrzne struktury organizmu. 
W  kon stytucji podmiotu nie rodzaj tworzywa jest najważniejszy, 
lecz wyo drębnienie go ze świata i  przeciwstawienie podmiotowi 
wszystkiego, co nie jest podmiotem. Przeciwstawienie inicjuje po-
znawcze napięcie, dystans podmiotu względem przedmiotu, usta-
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wiający podmiot naprze ciw świata i generujący procesy poznawcze. 
I do tego przeciwstawie nia, po behawiorystycznej rewolucji, powra-
cają neobehawioryści, ra zem ze Skinnerem w późniejszych okresach 
jego twórczości.

Richard Rorty kreśli (a momentami tylko sugeruje; pewne ele-
men ty trzeba dobudować) obraz podmiotu poznania różniący się 
zarówno od behawiorystycznego, jak i od neobehawiorystycznego. 
Podmiot poznania w  jego behawioryzmie epistemologicznym jest 
społeczny, uwa runkowany wyłącznie przez rzeczywistość społeczną. 
Rzeczywistość ta według Rorty’ego gra rolę nadrzędną wobec jed-
nostkowego podmio tu; podmiot taki jest konstytuowany przez spo-
łeczność. To przeświad czenie różni poglądy Rorty’ego od przekonań 
behawioryzmu psycho logicznego, w których jednostkowy podmiot 
zajmuje centralną pozycję, a inne jednostkowe podmioty, tworzące 
społeczności, są częścią jego zewnętrznego środowiska. Podmiot po-
znania według Rorty’ego pod porządkowuje się całkowicie regułom 
językowym zadanym przez spo łeczności, a  ściślej, przez wykształ-
cone elity. Społeczeństwo bowiem ma strukturę hierarchiczną; nie 
wszystkie podmioty gier językowych są zdolne do tworzenia wiedzy 
lub nie wszystkie są zdolne do jej two rzenia w tym samym stopniu. 
Tę hierarchiczność identyfikuje się nie kiedy z  przeświadczeniami 
antydemokratycznymi. Dla zrozumienia poglądów Rorty’ego istotne 
jest źródło hierarchii. Jeśli podmioty poznania są różnie wyposażo-
ne, to jaki czynnik im przypisany, stały lub wzglę dnie stały, różnicu-
je je? Nie jest to czynnik wewnętrzny, umysłowy, gdyż dla Rorty’e-
go sama supozycja o istnieniu umysłu jest niemożli wa. Czy chodzi 
mu o wykształcenie? Odpowiedź twierdząca jest zgod na z tezami be-
hawioryzmu psychologicznego, lecz behawioryzm epistemologiczny 
wspiera się na innych przesłankach i niewiele przejmuje z rozważań 
psychologicznych, poruszając się – w duchu lingwistycz nego para-
dygmatu filozofii – wyłącznie na poziomie języka. Podmiot pozna-
nia według Rorty’ego rozgrywa gry językowe i tworzy wiedzę w spo-
łecznych aktach werbalnych. Inne poziomy społecznych interakcji 
nie mają znaczenia.
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Behawiorystyczna koncepcja poznania

Wydawałoby się, że skoro behawioryzm doprowadza do całkowitej 
nie mal erozji nowożytnego pojęcia podmiotu, to musi implikować 
zupeł nie nowy, nieznany w literaturze przedmiotu model poznania. 
Tak jed nak nie jest.

Behawiorystyczny podmiot poznania uzyskuje wiedzę przez od-
działywania nań bodźców pochodzących ze środowiska. De facto nie 
tworzy wiedzy – jeśli założy się, że tworzenie polega na jakiejś sym-
bolicznej transformacji docierających do podmiotu bodźców – lecz 
ją odbiera ze swego zewnętrznego środowiska. Bierność podmiotu 
pozna nia wymusza nieobecność istotnie kreatywnych czynników 
w  uzyskiwaniu wiedzy. Podmiotowi poznania przysługuje jedynie 
zdolność do fizjologicznego reagowania na bodźce, a wyniki tego re-
agowania ma ją charakter obserwowalnych reakcji organizmu, nie-
dokonujących się w niedostępnym poznawczo albo nieistniejącym 
umysłowym wnętrzu: „Ponieważ podstawową tezą behawioryzmu 
jest twierdzenie, że mię dzy bodźcem fizycznym i fizyczną reakcją na 
ten bodziec nie ma żadnych wewnętrznych zdarzeń umysłowych” 
(Armstrong 1982, s. 80).

Według behawiorystów podmiot poznania jest wyposażony tyl-
ko w zdolności do reagowania na zewnętrzne bodźce i tworzy wie-
dzę, dys ponując tylko tą jedną zdolnością, która w  sytuacjach po-
znawczych sta je się zdolnością poznawczą. Wiedza jest zbiorem 
materialnych reak cji na bodźce; behawioryzm akceptuje bowiem 
wyłącznie reakcje materialne. Te są fizjologicznymi zmianami za-
chodzącymi w organi zmie podmiotu poznania. Bodźce łączy z re-
akcjami na nie w  organi zmie podmiotu relacja przyczynowa. Be-
hawioryzm sugeruje zatem jakąś odmianę kauzalnej teorii wiedzy. 
Wiedza w tej teorii jest materialna, gdyż materialne są reakcje orga-
nizmu, a ponadto przyczyna i skutek są obiektami tego samego typu 
ontycznego. Skoro środowisko zewnę trzne podmiotu jest material-
ne, to i skutki jego kauzalnych oddziały wań są materialne.

Wiedza nie ma charakteru symbolicznego, gdyż behawiorystycz-
ny podmiot poznania nie jest obdarzony zdolnością do symbolicz-
nych transformacji sygnałów fizjologicznych powstających w  nim 
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samym. Wiedza nie ma wytyczonego celu, zadań, zamierzeń po-
znawczych; te dyktuje środowisko i to ono wytycza przedmiot i cel 
poznania. Pro cesy poznawcze w  ujęciu behawiorystycznym nie są 
intencjonalne; trudno wyobrazić sobie sposób, w jaki można byłoby 
przypisać im intencjonalność. Akty poznawcze nie są intencjonalne 
z powodu wszech ogarniającej bierności podmiotu. Bierność ta obej-
muje także inicjację procesów poznawczych, przedsięwzięcie zamie-
rzeń poznawczych. Intencjonalność jest, można sądzić, nie do pogo-
dzenia z procedurami reagowania na bodźce.

Wiedza implikowana przez behawiorystyczny model podmio-
tu jest empiryczna. Po pierwsze dlatego, że wiedza jest zbiorem re-
akcji na bodźce ze środowiska, a więc pochodzące od przedmiotu 
badań8. Podmiot nie jest obdarzony zdolnością do tworzenia treści 
odnoszą cych się do własnego wnętrza ani też zdolnością do prze-
twarzania swych reakcji. Bezpośrednie reakcje na bodźce nie są już 
przetwarza ne przez podmiot, w szczególności podmiot nie dodaje 
do nich żad nych treści podmiotowych. Podmiot poznania służy tyl-
ko jako swoi ste środowisko kodowania reakcji na docierające z ze-
wnątrz sygnały.

Wiedza jest realistyczna w silnym sensie; koduje sygnały z ze-
wnętrznego środowiska, nie zmieniając ich w  żaden sposób, nie 
doda jąc do nich żadnych treści. Zatem wiedza stanowi zbiór wier-
nych re lacji o  przedmiotach poznania, zewnętrznych wobec pod-
miotu i niekonstytuowanych przezeń. Taka wiedza jest wobec tego 
zgodna z  ide ałem określonym w  empirystycznych i  realistycznych 
teoriach pozna nia. Wiedza jest zbiorem kodowanych przez pod-
miot (będący biolo gicznym organizmem) sygnałów fizycznych do-
cierających do materialnego podmiotu poznania, który wyczerpuje się 
na swej mate rialnej powłoce, na poziomie tego, co w nim obserwo-
walne. Wiedzy nie obarczają żadne czynniki podmiotowe, kultu-
rowe, aprioryczne, wszystko, co komplikowałoby prosty i przejrzy-

8 Sprawę komplikuje fakt, że bodźce nie muszą w  istocie pochodzić wyłącznie 
od określonego, wyodrębnionego ze środowiska przedmiotu badań, lecz mogą 
być kon stytuowane przez całe środowisko. Fakt ten nie dekonstruuje jednak 
empirystyczne go charakteru wiedzy indukowanego przez behawiorystyczny 
model poznania, lecz tyl ko go komplikuje.
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sty empirystyczny mo del poznania. Źródło tego obrazu wiedzy tkwi 
w  zawartym w  behawioryzmie twierdzeniu o  bierności podmio-
tu i o automatyzmie jego funkcjonowania, wytyczonym przez sche-
mat przyczynowo-skutkowy. Podmiot poznania jest bierny, całkowi-
cie reaktywny, zdolny tylko do odbierania bodźców i produkowania 
cielesnych reakcji na nie według jednego, można przypuszczać, że 
zadanego biologicznie kodu, niezmą conych oddziaływaniami sfery 
wewnętrznej, gdyż ta, w  ogóle nieznacząca dla zachowań, nie od-
grywa także żadnej roli w operacjach uzy skiwania wiedzy. Nie ma 
nic w naturze podmiotu, co uprawniałoby do porzucenia czy choćby 
modyfikacji empiryzmu niczym niezmącone go, niepoddanego żad-
nej analizie krytycznej.

Podmiotowość jest kategorią nieznaczącą w behawiorystycznej 
wi zji poznania w  tym sensie, że podmiot nie tworzy żadnych tre-
ści, nie wpływa na kształt wiedzy, która powstaje w obserwowalnej 
warstwie jego organizmu, a wobec której jest zupełnie neutralny. I to 
odczucie nieobecności podmiotu poznania znaczy tylko to, że be-
hawiorystyczny podmiot nie ma wnętrza, a więc nie może niczego 
tworzyć, nie mo że w niczym czynnie uczestniczyć, nie może odci-
skać znaków swojej osobowości, bo ta jest w ogóle wątpliwa, a jeśli 
istnieje, to tylko jako zbiór reakcji na zewnętrzne bodźce, i to reak-
cji nieprzenikniętych ja kąkolwiek podmiotową specyfiką. Wszystko 
rozgrywa się w sferze ze wnętrznej.

Podmiot poznania ma biernie poddawać się wpływom środo-
wiska, czyli bodźcom zewnętrznym. Reakcje na te bodźce, niczym 
nieznie kształcone (w tym niezdeformowane podmiotowo), są wie-
dzą pożą daną, ideałem w  odzwierciedlających (łącznie z  przyczy-
nowymi) kon cepcjach wiedzy. Taki podmiot poznania był stawiany 
za wzór idealnego podmiotu poznania, gdyż tylko taki – wydawa-
ło się – za pewniać ma wiedzę wartościową, ma gwarantować wia-
rygodne pozna nie. Nie zwodzą go idole, nie popada w dziwne sta-
ny psychiczne, w których tworzy iluzje, w których myśli zaczynają 
biec całkowicie swobodnie i nie podporządkowują się metodzie, je-
dynej gwarantują cej sukces poznawczy. Wszystkie te defekty związa-
ne z przejawianiem się osobowości podmiotu były przecież perma-
nentnie źródłem kłopo tów. Uznawano, że zwodzą z drogi prawdy, że 
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podmiot poznania o zło żonej, czynnej wewnętrznej naturze, wolny 
i twórczy, jest przeszkodą w poznawaniu, a nie podmiotem gwaran-
tującym – przez swą intelek tualną inwencję – jej uzyskiwanie.

Kauzalne teorie wiedzy, w  szczególności wiedzy percepcyjnej, 
fun dowano w  tradycyjnym kartezjańskim modelu podmiotu po-
znania ob darzonego rozumem i świadomością. I to stanowiło prze-
szkodę dla tych teorii, gdyż zawsze – niezależnie od przyjmowanej, 
szczegółowej wer sji – ujawniały się trudności w uzgadnianiu rela-
cji przyczynowości jako relacji poznawczej (pomiędzy przedmiotem 
a podmiotem) z men talnym, przeważnie uznawanym za niematerial-
ny, podmiotem poznania. Kauzalne teorie poznania zawsze boryka-
ły się z problemem, jak materialny przedmiot będący przedmiotem 
poznania może przyczyno wo oddziaływać na byt mentalny, świa-
domość, jeśli ta jest niematerial na, jak stany fizyczne (przedmioto-
we) mogą doprowadzać do pow stawania stanów psychicznych, któ-
re fizyczne nie są. I nigdy nie roz strzygano tej kwestii zadowalająco, 
przynajmniej w opinii krytyków. Nigdy nie zdołano przełamać wąt-
pliwości; tych bowiem faktycznie nie da się usunąć, jeśli respektu-
je się naturę teorii przyczynowości. Świa domość podmiotu pozna-
nia nie jest konieczna dla obu typów koncep cji wiedzy. Świadomość 
nie odgrywa żadnej roli w kauzalnych teoriach poznania, a jej obec-
ność okazuje się niepotrzebna, nadmiarowa i kło potliwa, o wątpli-
wych funkcjach poznawczych. Świadomość uwięzio na w sferze we-
wnętrznej nie łączy się kauzalnie z  tym, co zewnętrzne. Nie służy 
odbieraniu bodźców, gdyż te są zewnętrzne, a zewnętrzność stanowi 
dla świadomości nieprzekraczalną granicę.

Podmiot poznania konstruowany zgodnie z przekonaniami be-
hawiorystycznymi wkomponowuje się w  kauzalne koncepcje wie-
dzy, a  także we wszystkie koncepcje odzwierciedlające, lepiej niż 
podmiot kartezjański. Podmiot wyobrażany behawiorystycznie peł-
ni wyłącznie funkcję pojemnika (w  jego popperowskim rozumie-
niu) na bodźce do cierające z  zewnątrz. Do odgrywania takiej roli 
podmiot kartezjański zamknięty w  sferze wewnętrznej, odgrodzo-
ny od środowiska, zamknię ty w swej świadomości nadaje się z trud-
nościami, we fragmentach nie przekraczalnymi. Prowadzi do pro-
blemu epistemologicznego mostu. Behawiorystyczne wyobrażenie 
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podmiotu jako neutralnego rejestratora bodźców docierających doń 
z  zewnątrz pozwala uniknąć pułapek zwią zanych z  rozdzielnością 
i nieprzekraczalnością sfer przez konstata cję następującą: wszystko 
rozgrywa się w sferze zewnętrznej, wobec czego przejście pomiędzy 
sferami, czyli od świata pozapodmiotowego (zewnętrznego) do pod-
miotu (wewnętrznego) znika. I znikają wszyst kie epistemologiczne 
problemy związane z  tym przejściem. Podmiot be hawiorystyczny 
jest całkowicie zewnętrzny; nie ma wnętrza. Ponieważ podmiot jest 
sterowany przez swe środowisko bez ograniczeń, nie znie kształca 
poznawania przez opór swej sfery wewnętrznej.

Zastąpienie klasycznego kartezjańskiego pojęcia podmiotu pozna-
nia przez model behawiorystyczny nie prowadzi do destrukcji zbioru 
modeli empirystycznych, realistycznych kauzalnych i odzwierciedla-
jących. Wręcz przeciwnie. Behawioryzm oferuje swoisty prezent 
epistemologicznej przeszłości, cofając się przy tym do jej bardzo 
odległe go okresu. Daje mianowicie obraz podmiotu poznania, który 
jest doskonale zgodny z teoriami realizmu kopiującego i kauzalnego, 
i po zbawia te teorie trudności, w jakie były uwikłane przez perma-
nentne przyjmowanie kartezjańskiego modelu podmiotu poznania. 
Tyle, że te koncepcje należą do historii myśli epistemologicznej, do 
koncep cji pierwotnych, tworzących punkt wyjścia do filozoficznej 
krytyki. I, wydaje się, nie ma do nich powrotu, mimo nawet współ-
cześnie po nawianych prób w  tym względzie. Powrót do teorii ko-
piującego cha rakteru poznania jest zawsze filozoficznym regresem, 
gdyż wiąże się wprost z tak zwanym naiwnym realizmem teoriopo-
znawczym, a  po dru gie, jest powrotem do przeświadczeń potocz-
nych, bezkrytycznych, które odżegnują się od filozoficznego kryty-
cyzmu, od drążenia wąt pliwości, od prób pogłębienia kwestii i od 
ujęcia tych wszystkich fe nomenów poznawania, które nie dają się 
wyjaśnić w obrębie kopiują cego modelu poznania.
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rozdział 5
Podmiot poznania i wiedza  

w perspektywie psychoanalizy

Status psychoanalizy Freuda

Psychoanaliza Freudowska z pewnością nie jest dokonaniem intelek-
tualnym o znaczeniu obecnie tylko historycznym, mimo że od cza-
sów jej powstania upłynął już ponad wiek1. Psychoanaliza funk-
cjonuje ja ko strona w  sporach prowadzonych w  psychologii, jako 
teoretyczna podstawa praktyk psychologicznych, niosących auten-
tyczną pomoc wielu pacjentom. Jest też głównym źródłem inspira-
cji dla wielu nur tów dysydenckich psychoanalizy i dla różnych wer-
sji neopsychoanalizy. Psychoanaliza Freuda nie tylko kształtuje całą 
psychologię aż po czasy najnowsze, ale też przenika całą współcze-
sną kulturę, zdaniem niektórych aż nazbyt szeroko, co przypisuje się 
modzie nieuzasadnio nej merytorycznymi walorami koncepcji i de-
kadenckiemu snobizmo wi niektórych grup intelektualnych. Filozo-
ficzna recepcja freudyzmu jest różnorodna i  ciągle stanowi przed-
miot rozważań filozoficznych. Studia koncentrują się wokół kwestii 
antropologicznych, źródeł i na tury kultury, nawet zagadnień meta-
fizycznych.

Pomimo szerokiej recepcji kulturowej psychoanalizy i  jej do-
syć powszechnej obecności w filozofii, epistemologia nie wchłonęła 
jej. Nie stworzyła opartej na jej podstawie koncepcji natury wiedzy 
i osadzo nego w takiej koncepcji psychoanalitycznego pojęcia pod-
miotu. Nie ma nawet tendencji – ani w epistemologii zwanej ogól-
ną, ani tym bar dziej w dociekaniach nad poznaniem naukowym – 
do podejmowania prób stworzenia freudowskiego obrazu poznania, 

1 Historia psychoanalizy zaczyna się w roku 1895, w którym Freud i Breuer wy-
dali książkę Studia o histerii.
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mimo iż inne inte lektualne nurty (jak chociażby behawioryzm i dar-
winizm) są wykorzy stywane do takich celów. Nieobecność myśli 
psychoanalitycznej w  filozoficznych analizach poznania jest zasta-
nawiająca, zwłaszcza w obe cnej erze antyracjonalizmu, dla którego 
freudyzm przecież stanowi istotną podstawę konstrukcji i  uzasad-
niania. Odtwarzając koncepcję podmiotu poznania i  samego po-
znania, wbudowaną w myśl freudow ską, poruszać się można tylko 
w kręgu domniemań, filozoficznych konstrukcji możliwych, poten-
cjalnych tylko epistemologicznych koncep cji wiedzy i również po-
tencjalnych pojęć podmiotu.

Nieobecność psychoanalizy w teorii poznania jest tym bardziej 
za dziwiająca, że jej uniwersalny wymiar jest powszechnie akcepto-
wany. Nie jest ona tylko teorią psychologiczną i tym bardziej nie tyl-
ko ogra niczonym do dziedziny psychiatrii systemowym wejrzeniem 
w pato logiczne stany emocjonalne, w histerię, w nerwice, w różno-
rodne odmiany zaburzeń neurotycznych. Od analiz takich stanów 
Freud za czynał swoje badania i one stanowiły w jego całej twórczo-
ści podsta wę dociekań, ale przeważnie wykraczały poza dziedzinę 
psychicznych patologii, zyskując antropologiczny wymiar. Owe pa-
tologiczne stany, najczęściej neurotyczne, w  pewnych kręgach in-
telektualnych określa ją zbyt wąsko przedmiot freudowskiej kon-
cepcji. Współczesne tech niki psychoanalityczne dostosowywane 
są wprawdzie do leczenia dewiacji psychicznych, lecz dewiacje te 
zdaniem ortodoksyjnych freudystów są typowe dla wszystkich lu-
dzi, są wkomponowane w ludzką naturę, a przynajmniej charaktery-
zują powszechnie ludzką egzysten cję. Ogarniają całą ludzkość i nie 
sposób się ani przed nimi uchronić, ani, mimo praktyk terapeutycz-
nych, całkowicie od nich uwolnić. Są bowiem uniwersalnymi atry-
butami ludzkiej jednostki.

W  najszerszym horyzoncie koncepcja Freuda jest ogólną teo-
rią ludzkiej osobowości, a nawet ludzkiej natury. Zwłaszcza później-
sze do ciekania Freuda niosą już treści na tyle uniwersalne, że stano-
wią ogól ny, o wymiarze już filozoficznym, wgląd w naturę człowieka. 
Erich Fromm stwierdza: „Freud, jak przed nim Spinoza, skonstru-
ował taki »model natury ludzkiej«, dzięki któremu można wyjaśnić 
i zrozumieć nie tylko nerwice, ale wszelkie dotyczące człowieka pod-
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stawowe mo tywy, możliwości i konieczności” (Fromm 1995, s. 51). 
Myśl Freuda mimo specyficznego głównego (zdaniem części inter-
pretatorów) tema tu jego rozważań (to jest zaburzeń psychicznych 
wiedeńskiej klasy śre dniej i  wyższej) wykracza – i  pod względem 
ogólności, i pod względem rozpatrywanych kwestii – poza całą psy-
chologię w dziedzinę an tropologii filozoficznej. Iż tak jest faktycznie, 
nie trzeba nawet drobia zgowo uzasadniać. Poprawność tego założe-
nia wykazuje chociażby sublimacyjna teoria kultury, w  tym nauki 
i sztuki, wyrastająca z do ciekań psychologicznych i nierozerwalnie 
z nimi powiązana.

Uniwersalność koncepcji Freuda uprawnia do przeniesienia 
jej z dziedziny pierwotnie przezeń wyznaczonej, to jest z psychia-
trii i psy chologii (przynajmniej w pierwszym okresie jego twórczo-
ści, głównie klinicznej), do filozofii bez znaczniejszych rekonstrukcji 
jej twierdzeń, bez głębokich reinterpretacji treści. Jak we wszystkich 
transformacjach do filozofii, pojęcia freudowskie wymagają przein-
terpretowania w po jęcia specyficznie filozoficzne. Inna jest też per-
spektywa filozoficznych dociekań niż ta, którą tworzył pierwotnie 
Freud, myśląc o  człowieku – ofierze swych popędów utajnionych 
przez własną psychikę. Konstruk cje Freuda daje się przenieść w na-
turalny sposób do filozofii kultury, a zwłaszcza do antropologii fi-
lozoficznej – z  racji bliskości perspek tyw wytyczenia przedmiotu 
i kategorii pojęciowych. Niektóre fragmen ty pism Freuda przyjmu-
ją charakter już stricte filozoficzny, a linia roz graniczająca pomiędzy 
psychologią a antropologią w wypadku jego dokonań jest zupełnie 
rozmyta, niewidoczna, prawie nie istnieje.

Statusu psychoanalizy nie da się porównać z usytuowaniem in-
nych koncepcji psychologicznych. Psychoanaliza wywołuje reak-
cje emocjo nalne bez porównania silniejsze niż pozostałe kierunki 
w psychologii. Nawet psychologowie nie traktują freudyzmu z dy-
stansem i obiektyw nością wymaganymi od badacza. Ponadto, mimo 
biologicystycznej ge nezy (z biologii przecież zaczerpnięta jest osio-
wa teza Freuda akcentu jąca atawistyczne instynkty jako wewnętrzną 
siłę napędową ludzkiej psychiki), psychoanaliza zlewa się zarówno 
ze sztuką, w szczególno ści z literaturą, a także z filozofiami bardzo 
różnych orientacji. Jest nie tylko jedną ze szkół w psychologii, ale 
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stała się – i to prawie od po czątku – elementem kultury, nawet kul-
tury masowej wtłaczającej w  światopogląd tak zwanego człowieka 
z ulicy psychoanalityczne sche maty myślenia o ludzkiej naturze.

Jej rola w kształtowaniu filozoficznych koncepcji poznania by-
łaby – o  ile zostałaby przeprowadzona – również szczególna, gdyż 
destruk cja nowożytnego wyobrażenia poznania na gruncie psy-
choanalizy jest nie tylko głęboka. Jest również, jak staram się wyka-
zać, druzgocąca w wielu elementach konstytutywnych dla nowożyt-
nych epistemologii, w tym przede wszystkim dla linii kartezjańskiej, 
z jej założeniem fundamentalnym, że poznanie przebiega wyłącznie 
w rozumowej świado mości.

Koncepcja myśli psychologicznej stworzona przez Freuda stymu-
luje całą psychologię współczesną, chociażby przez konieczną – 
w imię obowiązujących reguł gry metodycznej – analizę krytyczną. 
Pier wotny freudyzm szybko zaczęto przekształcać w  inne koncep-
cje, wza jemnie różne i zrywające w istotnych punktach z elementa-
mi pierwot nej doktryny, jednak pozostawiające nietkniętymi same 
jej korzenie. Od systemu samego Freuda jego modyfikacje w  wie-
lu wypadkach oddzie la przepaść. Stopień wierności wobec orygina-
łu jest niekiedy tak nie wielki, że psychoanalityczny (chociażby w ro-
zumieniu posiadania freu dowskich korzeni) charakter tworzonej 
koncepcji pozostaje dyskusyjny. Już koncepcje Carla Gustava Jun-
ga i Alfreda Adlera różnią się w nie których punktach w sposób tak 
istotny, że ich określenie „secesjoniści” wydaje się bardziej właściwe 
niż określenie „uczniowie” czy „konty nuatorzy”. Następna secesja – 
psychoanaliza kulturowa – Karen Horney, Ericha Fromma i Har-
ry’ego Stacka Sullivana różni się jeszcze ra dykalniej w ogólnych ka-
nonach myślenia o człowieku od pierwotnego freudyzmu. Znacznie 
dalej odchodzą od doktryny pierwowzoru przedstawiciele psycho-
logii humanistycznej (m.in. Rollo May, Abraham Ma slow, Carl Ro-
gers), pozostawiając jednak – podobnie jak Fromm i Horney – jeden 
z  elementów głównych koncepcji Freuda, a  mianowicie przypisu-
jąc naczelną rolę nieświadomości w  konstytuowaniu ludzkiej psy-
chiki. Psychoanaliza najszerzej pojmowana, rozmnożona w  wiele 
nurtów, nie funduje jednego tylko wyobrażenia podmiotu pozna-
nia. Już koncepcje Adlera i Junga oferują zupełnie inną wizję pod-
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miotu, a w na stępstwie tego także inną koncepcję podmiotu pozna-
nia niż lansowany przez Freuda obraz panseksualnego indywiduum 
miotanego wyłącznie biologicznymi instynktami. Różne psychoana-
lityczne koncepcje podmiotu (w tym też podmiotu poznania) łączy 
obecność nieświado mości, przypisanie jej roli naczelnej w konsty-
tuowaniu ludzkiej osobo wości. Jest to czynnik zbieżności wielkiej 
wagi. Obecność nieświado mości w  koncepcjach postfreudowskich 
i uznawanie jej funkcji za przewodnią w kreowaniu psychiki upraw-
niają do utrzymywania prze konania o ciągłości idei mimo rozma-
itych różnic, często o podstawowym charakterze. Ze względu na ob-
szerność problemu ograniczam się w pre zentowanej tu analizie do 
konstrukcji pojęcia podmiotu poznania na pod stawie psychoanalizy 
pierwotnej, czyli na podstawie koncepcji Freuda oraz poglądów jego 
niedysydenckich uczniów, którzy nie próbują treściowo przetwa-
rzać jego koncepcji, nie dokonują w niej radykalnych zmian wbrew 
intencjom Freuda, lecz rozwijają jego idee, zachowując wierność 
względem wszystkich głównych składników jego koncepcji.

Koncepcja Freuda oferuje konstrukcję psychiki będącą pra-
wie skandalizującym w  czasach jej powstawania wyzwaniem wo-
bec prze konań klasycznej psychologii (świadomościowej, z metodą 
introspekcyjną), a  także wobec ogólnokulturowych przeświadczeń 
o ludzkiej psychice. Jednocześnie wizja Freuda z trudem i wątpliwo-
ściami mie ści się w metodycznych kanonach nauki.

Odrzucając psychologię świadomościową, Freud podążał w kie-
runku przeciwnym niż behawioryści. Behawiorystom świadomość 
wydawała się zbędnym dodatkiem, pozorną tylko głębią, nieprzydat-
ną w drążeniu tego, kim jest człowiek. W tej wizji w końcu psychika 
stawała się pustym pojęciem, a zaproponowany termin „reaktologia” 
oddawał lepiej niż termin „psychologia” obszar frapujący behawio-
rystów. Według behawiorystów działanie człowieka ma być sterowa-
ne przez czynniki wobec niego zewnętrzne, przez zewnętrzny sys-
tem wzmocnień. Freud natomiast zwrócił się ku wnętrzu, a  więc 
ku tradycyjnej sferze psychicznej, doszukując się w niej czynników 
determi nujących psychikę. W zestawieniu z psychologią klasyczną 
wzboga cił obraz sfery wewnętrznej, a wzbogacenie to, polegające na 
dodaniu do świadomości nieświadomości i rozwarstwieniu psychi-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



158 ROZDZIAŁ 5

ki na trzy in stancje, okazało się tak radykalne, iż całkowicie i drama-
tycznie prze kształciło obraz ludzkiej natury. We freudowskiej wizji 
warstwa nieświadomości jest bowiem nie tyle dodatkowym ujaw-
nionym elementem psychiki, ile staje się warstwą najważniejszą, ste-
rującą świadomością. Nie jest poprawne twierdzenie, iż Freud wy-
krył nieświado mość; z  jej istnienia zdawano sobie sprawę o  wiele 
wcześniej. Freud dołączył ją do dziedziny psychiki, przed nim kon-
stytuowanej wyłącz nie przez świadomość tak silnie, iż pojęcie świa-
domości było utożsamiane z pojęciem psychiczności. Freud również 
określił funkcjonowa nie nieświadomości jako instancji psychicz-
nej (Fromm 1995, s. 13). Głosił: „Pierwsza z  tych niepopularnych 
tez psychoanalizy utrzymuje, że procesy duchowe są w swej istocie 
nieświadome, procesy zaś świa dome stanowią jedynie poszczegól-
ne akty i części całego życia psy chicznego. [...] przyzwyczajeni jeste-
śmy do czegoś przeciwnego: do utożsamiania zjawisk psychicznych 
ze świadomymi. [...] psychoanali za [...] musi bronić poglądu, że ist-
nieje nieświadome myślenie i nie znane dążenie” (Freud 1984, s. 57).

Przekonanie o  nadrzędności nieświadomości w  strukturalnie 
ukształtowanej psychice Freud dzieli ze swoimi następcami; jest to 
teza jednocząca ruch psychoanalityczny. Spadkobiercy Freuda prze-
jęli rów nież teorię mechanizmów obronnych, która pełni funkcję 
zbioru tez po wszechnie obowiązujących w całej współczesnej psy-
chologii. Nato miast teza o  biologicznej naturze nieświadomości, 
o jej złożeniu z popędów biologicznych, przede wszystkim zaś z po-
pędu seksualne go, jest tym, co odróżnia poglądy Freuda od póź-
niejszych wariantów psychoanalizy. Przypisywanie roli wyróżnio-
nej popędowi seksualne mu ma zresztą znaczenie szersze, niż głoszą 
zniekształcające recepcje, które pojmują seksualność zgodnie z po-
tocznym znaczeniem terminu. Dla Freuda popęd seksualny to tyle, 
co ogólna energia życiowa, po pęd życia (Tomaszewski 1984, s. 75–
–76). Popęd seksualny, transfor mowany do pojęcia libido, można 
uznać za podstawową, poszukującą przyjemności siłę, motywującą 
ludzkie życie psychiczne.
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Wgląd we freudyzm jako podstawę konstrukcji  
epistemologicznej

Przedstawiam tu specyficzną, epistemologiczną perspektywę ujęcia 
my śli freudowskiej, a więc perspektywę spreparowaną dla szczegól-
nych epistemologicznych zadań. Dla rozważania zagadnień z innych 
dzie dzin może wydać się ona okaleczona, zdeformowana, tenden-
cyjna lub płytka. Cel jest bowiem szczególny, może zdawać się zupeł-
nie obcy Freudowskiemu wglądowi w ludzką naturę, w którym emo-
cje wypeł niają uwagę właściwie bez reszty, przynajmniej na pierwszy 
rzut oka, a na pewno afekty, atawizmy, popędy stanowią główną oś 
dynamicz ną funkcjonowania psychiki.

Od 1900 roku Freud przedstawiał psychikę jako aparat zbudowa-
ny z instancji położonych jedna nad drugą, oddziałujących ze sobą 
wza jemnie, a  więc zawsze ujmował psychikę dynamicznie, jako 
nieprze rwane oddziaływanie pomiędzy jej instancjami (inaczej apa-
ratami psychicznymi). Zdynamizowanie psychiki, wysunięcie targa-
jących nią konfliktów do rangi jej atrybutu, a nie jakichś przypad-
kowych zdarzeń, jest podstawą teoretycznych dokonań Freuda. To 
dynamiczność psy chiki i jej rozwarstwienie są osią Freudowskiej wi-
zji człowieka, a nie samo przesunięcie nieświadomości do obszaru 
psychiki, jak mniema się potocznie.

Pierwszy teoretyczny etap swoich poglądów Freud ujął w teo-
rii topograficznej aparatu psychicznego w 1915 roku. Nazwa po-
chodzi stąd, że zjawiska psychiczne charakteryzował względem 
ich usytuowania w stosunku do świadomości: mają przebiegać od 
powierzchni do głę bi. Topografia ujmuje metaforycznie względ-
ne położenie aparatów psy chicznych; termin nie ma konotacji ani 
przestrzennej, ani czasowej, ani anatomicznej. W  teorii topogra-
ficznej Freud wyróżnia trzy aparaty (sy stemy): świadomość, nie-
świadomość i  przedświadomość. Treści świa dome pozostają na 
powierzchni psychiki. Treści tkwiące pod po wierzchnią świado-
mości, które mogą zostać uświadomione przez zwrócenie na nie 
uwagi, nazywa się przedświadomymi. Są one nieświa dome tylko 
sytuacyjnie, a nie ze swej natury. Łatwo je przywołać do świadomo-
ści przez zwrócenie na nie uwagi. Treści nieświadomych nie moż-
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na doprowadzić do świadomości; leżą w najgłębszych war stwach 
psychiki. Dostęp pewnych treści nieświadomych do świadomo-
ści uniemożliwiają obrony wyłączające pewne treści ze świadomo-
ści. Treści usuwane ze świadomości rodzą zbyt wielkie konflikty 
w psy chice, są niemożliwe do zniesienia jako zbyt przykre, wywo-
łują lęk, a  rodzą się z  konfliktu pomiędzy popędami a  normami 
moralnymi. Do stępu do świadomości bronią całkowicie skutecz-
nie wyparcie pierwot ne (ścisła cenzura, jaką na nieświadomość 
nakłada system przedświadomości) i wyparcie właściwe (wyparcie 
to obejmuje treści, które pojawiły się w świadomości, lecz zosta-
ły z niej wyparte). Procesami nieświadomymi rządzi zasada przy-
jemności, są one niezależne od rzeczywistości. Treści nieświado-
me przejawiają się (ale nie pojawiają się; dają tylko pewne sygnały 
o ich istnieniu i ich treściach) w świadomo ści w marzeniach sen-
nych, w czynnościach omyłkowych, w swobod nych skojarzeniach. 
Przez ich interpretację można częściowo odsło nić niektóre treści 
nieświadome. I  to odsłanianie jest celem analizy terapeutycznej. 
Interpretacja przebiega od powierzchni do głębi. Jest ona nigdy 
niekończącym się procesem i  nie daje całkowitej ani pew nej od-
słony treści nieświadomości. W teorii topograficznej Freud utrzy-
mywał, że w  ludzkiej psychice rozgrywa się nieustannie konflikt 
po między świadomością, w której funkcjonuje umysł (zawierają-
cy siły tłumiące nakazy moralne), a nieświadomymi stłumionymi 
popędami, przede wszystkim dwoma głównymi – libido (energią 
psychiczną, którą podmiot może obsadzać różnorodne psychicz-
ne wyobrażenia lub struk tury) i agresją (dążeniem do zdobycia pa-
nowania lub zyskania prze wagi). Według Freuda świadomość nie 
jest stała, przypisana w goto wym, niezmiennym kształcie danemu 
podmiotowi. Zmienia się pod wpływem sytuacji, w jakiej znajdu-
je się ludzka jednostka, zależąc od jej przeszłości i teraźniejszości. 
Zależy także od motywacji, afektów, pamięci i wiedzy.

Dojrzalszą koncepcję psychiki Freud przedstawił w 1923 roku 
w  teorii strukturalnej. Ponieważ pierwsza topograficzna teoria 
apara tu psychicznego również ma charakter strukturalny, dlatego 
teorię z 1923 roku nazywa się dosyć często drugą teorią struktu-
ralną. Teoria ta przedstawia zrewidowany, trzyczęściowy (id, ego, 
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superego) model psychiki. Freud zmodyfikował swoją pierwszą 
koncepcję, ponieważ przejawiała pewne niespójności i  niedocią-
gnięcia, które czyniły nieza dowalającymi wyjaśnienia niektórych 
stwierdzanych faktów psychicz nych. Freud doszedł między innymi 
do wniosku, że nieświadome są nie tylko treści id, ale również pew-
ne treści ego (mechanizmy obron ne, afekty) oraz superego (normy 
moralne).

Trzyczęściowy podział strukturalny na instancje: id, ego, super-
ego i dynamiczny konflikt pomiędzy tymi trzema instancjami okre-
ślają psychikę we Freuda drugiej teorii aparatu psychicznego. Trzy 
czę ści (warstwy, instancje, systemy) psychiki pozostają we względnie 
sta bilnej konfiguracji, a  w  działaniach kierują się stałymi rodzaja-
mi motywów. Organizacja psychiki człowieka jest oparta na ludzkiej 
strukturze anatomiczno-fizjologicznej. Każdej z  warstw psychicz-
nych (id, ego, superego) przypisuje Freud swoistą zasadę działania. 
Id (ono) jest „najstarszą z  tych psychicznych prowincji czy też in-
stancji [...]; jego treścią jest to wszystko, co dziedziczymy, co ro-
dząc się przynosimy ze sobą, co jest konstytucjonalnie stałe, przede 
wszystkim więc wywo dzące się z organizacji cielesnej popędy, któ-
re znajdują tu pierwszy wy raz psychiczny i w nie znanych nam for-
mach” (Freud 1994, s. 100). I  dodaje w  przypisie: „Ta najstarsza 
część aparatu psychicznego pozo staje przez całe życie częścią naj-
ważniejszą”. Id składa się z psychicz nego wyobrażenia popędów libi-
do i agresji. W Nowych wykładach wprowadzających do psychoana-
lizy z 1933 roku Freud pisze, że id jest „ciemną, niedostępną częścią 
naszej osobowości [...]. Zbliżamy się do pojęcia id przez porówny-
wanie: nazywamy je chaosem, kotłem peł nym wrzącego podniece-
nia” (za: Moore i Fine 1996, hasło: Id <To>). We dług Freuda id jest 
najważniejszym aparatem psychicznym w ciągu ca łego życia każdej 
ludzkiej jednostki. Id zawiera życiowy cel człowieka, a jest nim za-
spokajanie własnych potrzeb, które wytyczają nie lęk przed śmier-
cią i  dążenie do biologicznego przeżycia, ale biologiczne popę dy 
(eros i popęd śmierci, który Freud identyfikuje z dążeniem do spro-
wadzenia istot żywych z  powrotem do materii nieożywionej, jako 
że, jak przyjmuje, każdy popęd dąży do swego stanu poprzednie-
go (Freud 1994, s. 102). W  id występują pierwotne procesy myśle-
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nia i jest opar te na zasadzie przyjemności, jest sumą popędów biolo-
gicznych2, które domagają się zaspokojenia. To ostatnie stwierdzenie 
wywołuje kontro wersje, albowiem niektórzy interpretatorzy Freuda 
sądzą, iż id nie za wiera żadnych treści psychicznych i jest wyłącznie 
biologiczne. Ale gdyby na tę konstatację przystać, to upadłoby prawo 
do włączania nie świadomości do ludzkiej psychiki, prawo do nazy-
wania freudyzmu psy chologią głębi i też prawo do zaliczania poglą-
dów Freuda do koncep cji psychologicznych. Freudowskie id jest siłą 
stanowiącą podstawę ludzkiego życia psychicznego, siłą pozwalają-
cą poszukiwać przyjem ności i zaspokajać własne potrzeby. Zaspoko-
jenie dokonuje się niezależnie od moralności; id jest amoralne, gdyż 
jest nieświadome. Przy pisywanie siłom i pokusom id grzeszności wy-
daje się nadużyciem. Id jako struktury nieświadomej nie da się bez 
zasadniczych wątpliwości wyposażyć w tę kategorię; grzech bowiem 
rodzi się w  świadomości, podobnie jak świadomie konstytuowana 
jest moralność. Jedyną jako ścią psychiczną id jest nieświadomość. 
Nieświadomym siłom id czło wiek nie może się przeciwstawiać, rzą-
dzą one z nieświadomej głębi; człowiek odczuwa, że coś nim kieru-
je, lecz nie jest zdolny przeciw stawić się owemu mrokowi ukrytemu 
w nim samym. „Id jest odsepa rowane od świata zewnętrznego, ma 
swój własny świat postrzeżeń, a ponadto dowolnie łamie zasady lo-
giki” (Freud 1994, s. 148).

Ego (ja) powstaje w  wyniku rozwoju id, na który oddziału-
je nieu stannie świat zewnętrzny (Freud 1994, s. 114). Jest struktu-
rą, która po średniczy pomiędzy id a światem zewnętrznym. Posiada 
specjalne „urzą dzenia do przyjmowania bodźców i ich powstrzymy-
wania” (Freud 1994, s. 148). Ego rządzi dążenie do utrzymywania 
bezpieczeństwa pod miotu psychiki. „Jego zadaniem jest samozacho-
wanie; wypełnia je ono poznając bodźce zewnętrzne, gromadząc –  
w pamięci – związane z ni mi doświadczenia, unikając – przez 
ucieczkę – bodźców zbyt silnych, przez dostosowanie wychodząc 
naprzeciw bodźcom umiarkowanym i wreszcie ucząc się, jak celowo 

2 Biologiczność id wymaga podkreślenia, gdyż różnicuje konstrukcję od 
poglą dów pierwszych secesjonistów i od, również secesyjnych, nowszych wersji 
neopsychoanalitycznych.
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w  sposób dla siebie korzystny zmie niać świat zewnętrzny (aktyw-
ność)”, pisze Freud w Zarysie psycho analizy (1994, s. 100). Niebez-
pieczeństwa pochodzą z rzeczywisto ści zewnętrznej oraz z własne-
go id, czyli z własnego świata wewnętrz nego. I dalej: „Ego walczy [...] 
na dwóch frontach. Ego jest warstwą częściowo świadomą, jest sfe-
rą świadomego i praktycznego działania, jest świadomością zarówno 
siebie samego (natury i działań), jak i ze wnętrznego świata. Ego, któ-
re rozwija się z id, jest bardziej spójne i zorganizowane: reguluje ono 
popędy lub przeciwstawia się im, pośredni czy pomiędzy popędami 
a  wymogami świata zewnętrznego i  tworzy kompromisy w  posta-
ci objawów, fantazji, marzeń sennych, zachowań i rozwijanych cech 
charakteru. Ego kieruje się napięciami bodźców wy tyczonymi przez 
oś przykrość–przyjemność i  w  działaniu dąży do przy jemności, 
a chce uniknąć przykrości. Działanie ego jest wtedy popraw ne, kiedy 
jednocześnie zadowala wymogi id, superego i rzeczywistości, a więc 
kiedy potrafi wymogi te pogodzić” (Freud 1994, s. 101).

Ego korzysta z wielu funkcji, aby spełnić swe zadania. Najczę-
ściej nie pojawiają się one osobno, lecz w zespołach. Dla orientacji 
współ cześni psychoanalitycy wprowadzają ich podział na: percep-
cyjne, związane z obiektami i z rzeczywistością, obronne, regulacyj-
ne, syn tetyzujące i integrujące, autonomiczne i wykonawcze. Funk-
cje ego mogą służyć ułatwianiu zaspokojenia pragnień id lub mogą 
być wy korzystywane obronnie, kiedy pragnienia te są niemożliwe do 
zaak ceptowania przez superego lub są niebezpieczne dla ego. Funk-
cją ego jest adaptacja do rzeczywistości, badanie rzeczywistości i po-
czucie rze czywistości. Badanie rzeczywistości polega na poprawnej 
(adekwatnej) ocenie świata zewnętrznego. Poczucie rzeczywistości 
jest zakłócane w zaburzeniach psychicznych pod wpływem działa-
nia silnych afek tów. Funkcja adaptacji do rzeczywistości i  poczu-
cia rzeczywistości jest szczególnie istotna dla wglądu w naturę pro-
cesów poznawczych w per spektywie freudyzmu. Jednak wzięcie jej 
tylko pod uwagę dla epistemologicznej analizy dawałoby obraz cał-
kowicie zafałszowany. Trzeba bowiem stale mieć na uwadze, że dla 
freudyzmu pierwszoplanową rolę odgrywają procesy nieświadome, 
które wpływają na funkcjono wanie ego. Funkcją ego jest też regu-
lacja i  kontrola impulsów popędowych. Następną – obok adapta-
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cji do rzeczywistości i  badania rze czywistości – funkcją ego istot-
ną dla analizy epistemologicznej freudyzmu jest myślenie. Funkcję 
myślenia współcześni freudyści definiują dosyć szeroko jako „umie-
jętność postrzegania tego, co dzieje się w otaczającym świecie, oraz 
koordynowania, klasyfikowania i nada wania znaczenia spostrzeże-
niom, wyciągania wniosków, wykrywania różnic i podobieństw, za-
pamiętywania, wydawania sądów i planowa nia” (Moore, Fine 1996, 
hasło: Funkcje ego). Funkcja ta stanowi ideał racjonalistów w czystej 
formie. Jednak największym błędem byłoby mniemanie na tej pod-
stawie, że freudyzm jest racjonalizmem. W rze czywistym funkcjo-
nowaniu ego myślenie podlega licznym zaburze niom i patologiom, 
powodowanym równie licznymi czynnikami. Pro cesy obiektywne-
go myślenia powszechnie zaburzają afekty, interesy, uprzedzenia wy-
nikające z przyswojonej tradycji kulturowej i z osobistych doświad-
czeń. Ego pełni też funkcje obronne przez usuwanie ze świadomości 
impulsów seksualnych i agresywnych. Obrona jest wal ką ego prze-
ciw zagrożeniom i  przeciw przykrym afektom związanym z  tymi 
zagrożeniami. Mechanizmy obronne działają nieświadomie; pod-
miot nie rozpoznaje i  nie uświadamia sobie stosowanych mecha-
nizmów obronnych ani ich aktualnego działania. Każdy właściwie 
aspekt funkcjonowania ego może zostać wykorzystany do obrony, 
gdyż celem każdego jest w zasadzie obrona podmiotu przed przy-
krymi afek tami. Obronami są między innymi: intelektualizacja, ra-
cjonalizacja, introjekcja, projekcja, regresja, zaprzeczenie, wyparcie, 
odczynianie, sublimacja (działa, zmieniając niemożliwy do zaakcep-
towania impuls popędowy na inny możliwy do przyjęcia albo tyl-
ko zmieniając formę impulsu). Dla oddalenia niejasności termino-
logicznych wspomnieć na leży, iż Freud posługiwał się terminami 
„obrona” i „wyparcie” zamien nie przez długi czas. Obecnie wypar-
ciem określa się powstrzymanie, oddalenie lub zapomnienie myśli 
lub uczucia, przeniesienie do nieświa domości tego, co jest zbyt sil-
nym obciążeniem afektywnym dla świa domości, albo zapobieżenie 
temu, aby jakaś myśl lub afekt w ogóle pojawiły się w świadomości. 
Freud przeszedł od domniemywania, że treści wyparte ze świado-
mości dotyczą jedynie doświadczeń seksual nych, do tezy o ogólnym 
charakterze wyparcia. Działanie mechani zmów obronnych może znie-
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kształcać rzeczywistość lub oddalać nie które jej aspekty. Wszystkie 
wymienione obrony działają destrukcyjnie na poznanie, jeśli przyj-
mie się punkt widzenia tradycyjnych koncep cji epistemologicznych 
i propagowanych w nich wartości poznaw czych. Pewne obrony dzia-
łają inaczej z tego samego punktu widzenia, na przykład obrona izo-
lująca myślenie od emocji. Izolacja pozwala za tem zachować obiek-
tywność myślenia.

Człowiek utożsamia się tylko z  warstwą ego. Funkcją ego jest 
za spokajanie potrzeb, a  jego zasadą działania – zasada realizmu. 
Znacz na część działań ego opiera się na mechanizmach automatycz-
nych, nieświadomych. „Ego zajmuje miejsce pomiędzy pierwotnymi 
popędami, opartymi na potrzebach fizjologicznych, a wymaganiami 
świata zewnę trznego; będąc uwewnętrznionym wyobrażeniem psy-
chicznym jedne go i drugiego, służy jako mediator między rzeczywi-
stością wewnętrz ną i zewnętrzną. Spostrzega fizyczne i psychiczne 
potrzeby self oraz cechy i  postawy otoczenia (włącznie z  obiekta-
mi)” (Moore, Fine 1996, hasło: Ego <Ja>). Ego dysponuje funkcja-
mi obronnymi, które chronią je (częściowo) przed popędami id i su-
perego. W ego zawarte są funkcje poznawcze (percepcja, inteligencja, 
myślenie, mowa i język), ale nie znaczy to, iż determinuje je wyłącz-
nie sfera świadomości; ego prze cież podlega siłom nieświadomym, 
od których nie umie się uwolnić i których nakazom podporządko-
wuje się w swoim funkcjonowaniu.

Superego (Nad-Ja, ideał ego, Über-Ich) powstaje z części ego po 
rozwiązaniu kompleksu Edypa. Wpływ rodziców w tej instancji trwa 
nadal. „Wpływ rodziców to naturalnie nie tylko ich oddziaływanie 
oso biste, lecz także przekazywany przez nich wpływ tradycji rodzin-
nej, rasowej i  narodowej, jak również reprezentowane przez nich 
wymogi danego środowiska społecznego. W toku rozwoju indywi-
dualnego wkład w rozbudowę superego wnoszą także późniejsi kon-
tynuatorzy i osoby zastępujące rodziców, jak wychowawcy – publicz-
ne wzory ide ałów kultywowanych w  społeczeństwie”, pisze Freud 
w Zarysie psy choanalizy (1994, s. 101). Ta warstwa psychiki inter-
nalizuje zasady mo ralne i normy postępowania wytyczone społecz-
nie i społecznie akceptowane, organizuje i utrzymuje system ideałów 
i wartości, zaka zów i nakazów. Superego w przybliżeniu utożsamia się 
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z  tym, co po tocznie nazywa się sumieniem (Tomaszewski 1984,  
s. 80). Pochodne superego to głos wewnętrzny, wewnętrzny sędzia, 
nakaz sumienia. Su perego pozostaje w konflikcie z ego; konflikt ten 
jest w świadomości odczuwany jako uczucie niższości i wstydu. Su-
perego reprezentuje wpływy przeszłości, wpływy innych ludzi.

Inaczej niż w klasycznej psychologii i inaczej też niż w nowożyt-
nej epistemologii, podlegającej głównym zasadom kartezjanizmu, 
świadomość w  wizji Freuda staje się niewyczerpująca, a  jej obszar 
dzia łania w psychice jest bardzo ograniczony przez obecność syste-
mu obron. Ego jest tylko częściowo świadome. Jego wnętrze zawiera-
jące procesy myślowe jest przedświadome. Część ego jest nieświado-
ma. Na czelne miejsce w konstytucji psychiki zajmuje nieświadomość. 
Wpro wadzenie nieświadomości do psychicznej konstytucji psychiki 
jest nie wątpliwie najważniejszym dokonaniem Freuda, ale tylko łącz-
nie z drugim założeniem – o dynamicznym charakterze ludzkiej psy-
chiki, w której nieświadomość oddziałuje z świadomością i przez to 
wnika we wszystkie aspekty psychicznego życia człowieka. Nieświa-
domość jest podstawowym i ostatecznym punktem odniesienia do-
znań psy chicznych, zawiera afekty i popędy najsilniej wpływające na 
funkcjonowanie układu aparatów psychicznych. Zawarte w  id psy-
chiczne re prezentacje popędów są nieświadome; pewna część tre-
ści psychicznych i aktywności wyrażających popędy nigdy nie bywa 
świadoma, nie mo że zostać uświadomiona. Techniki terapii psycho-
analitycznej prowa dzą do powiększenia obszaru świadomości, lecz 
to, co ukryte w  nie świadomości, nigdy nie staje się do końca jaw-
ne. W psychice człowieka zawsze pozostaje obszar nieświadomości 
będący elementem nieusu walnym naturalnej konstytucji osobowo-
ści. Gdyby przyjąć, że nieświa domość jest tylko stanem patologii ner-
wicowej, którą można zlikwi dować w  procesie psychoanalitycznej 
terapii, przenosząc wszystko, co ukryte, do świadomości, to system 
Freuda redukowałby się do psycho logii świadomościowej. Nieświa-
domość nie byłaby stałym, nieeliminowalnym elementem systemu 
psychicznego, ale stanem patologicz nej dewiacji, którą można usu-
nąć przez terapię i która, ponadto, dotyczy wyłącznie jednostek cho-
rych, a  nie konstytuuje normy psy chicznej. Gdyby nieświadomość 
można było ujawniać przez przy wołanie jej do świadomości, to zło-
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żona gra, jaka według Freuda toczy się w ludzkiej psychice, traciła-
by sens uniwersalnego opisu, sens opi su ludzkiej natury. Ogranicza-
łaby się do prezentacji psychicznych pa tologii, które dają się wyleczyć 
i które są przypadkami oderwanymi od naturalnej konstrukcji ludz-
kiej psychiki, tylko wypaczeniami nor malności.

Według Freuda tylko niewielka część aktywności psychicznej jest 
świadoma. Zresztą stale podlega ona fluktuacjom, gdyż treści niepożą-
dane są stale wypierane do nieświadomości. Id natomiast, ta instan-
cja pierwotna i  naczelna we freudowskiej konstytucji psychiki, jest 
nieświa doma całkowicie i  stale. Freud nie tylko wprowadza pojęcie 
nieświa domości oraz przedświadomości do opisu psychiki, nie tylko 
dynami zuje psychikę przez ujrzenie jej jako konfliktu id z ego i z su-
perego. Symptomatyczne jest także inne niż w  teoriach klasycznych 
ujmowa nie świadomości: „Świadomość jest efemeryczna. [...] zmienia się 
ona w  zależności od uwagi, opartej na przesłankach dynamicznych 
i płyną cych z rzeczywistości. To, co utajone, może stać się ponownie 
świado me. Świadomość pozostaje pod wpływem bieżącej sytuacji jed-
nostki i jej przeszłości, zależna jest od takich czynników, jak motywa-
cja, afekt, pamięć, wiedza. Zatem zjawiska, które mogą stać się świa-
dome, są różne u różnych osób i w różnych momentach” (Moore, Fine 
1996, hasło: Świadomość). Dynamiczny charakter psychiki, możli-
wy przy jej roz warstwieniu, konflikt pomiędzy jej elementami struk-
turalnymi sprawiają, że większość aktów psychicznych rozgrywa się 
poza świadomością. Ponadto nieświadomość decyduje o treściach po-
jawiających się w świa domości. Nieświadome id stanowi podstawo-
wą siłę motywującą życie psychiczne. Zdaniem Freuda ego rozwija się 
z  id, „jest bardziej spójne i zorganizowane, reguluje ono popędy lub 
przeciwstawia się im, pośre dniczy pomiędzy popędami a wymogami 
świata zewnętrznego i two rzy kompromisy w postaci objawów fanta-
zji, marzeń sennych, zacho wań i rozwijanych cech osobowości. Funk-
cje ego mogą służyć ułatwianiu zaspokojenia pragnień id lub mogą być 
wykorzystywane obronnie, kiedy pragnienia te są niemożliwe do za-
akceptowania przez superego lub niebezpieczne dla ego” (Moore, Fine 
1996, hasło: Teoria struktural na). W modelu Freuda zasadniczą rolę 
odgrywa zatem nie tylko włą czenie nieświadomości w  obszar psy-
chiki, ale znaczenie równie funda mentalne ma zrzucenie świadomo-
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ści z  piedestału, na którym tkwiła ona zawsze w  tworzonych wcze-
śniej obrazach ludzkiej psychiki. Dla Freu da świadomość pozostaje 
strukturalnym elementem psychiki, lecz przez uczynienie jej zależną 
od nieświadomości jej funkcja – także w procesach poznawania – 
zmienia się radykalnie w zestawieniu z klasycznymi teoriami świa-
domościowymi. Świadomość jest bowiem instancją nieautonomicz-
ną, podrzędną względem nieświadomości. Nie świadomość decyduje 
o wszystkim: pierwotna, nieokiełznana, kierowa na biologicznymi in-
stynktami, popędami, ciemna strona ludzkiej natu ry wpływa na to, co 
pojawia się w treściach świadomości.

Rozwarstwiona psychika jest wewnętrznie zantagonizowana, roz-
darta na zwalczające się instancje, targana konfliktami. Nie jest 
jedno ścią, ale areną psychicznej walki, stanowiącej o naturze psychi-
ki. Głów nym źródłem wewnętrznego rozdarcia psychicznego i cią-
głego psychicznego dysonansu tkwiącego w  psychice jest przede 
wszystkim sprzeczność pomiędzy id a superego. Jest to sprzeczność 
nieoczekiwa na z  pewnego punktu widzenia, gdyż w  konstrukcji 
Freuda superego jest produktem id, będąc zarazem jego antagonistą. 
Główny zaś me chanizm walki pomiędzy tymi warstwami przejawia się 
wypieraniem przez ego popędów pod naciskiem superego. Ego pod-
dane jest zarówno nakazom popędów z id, jak i nakazom sumienia 
z superego. Zasa da realizmu, której ma być poddane funkcjonowanie 
ego, jest w isto cie bezustannie naruszana, i to zarówno przez dążenia 
popędów z id, jak i przez społeczne nakazy zawarte w superego. Dy-
namiczna kon cepcja psychiki ma konsekwencje nie tylko emocjo-
nalne, ale i poznaw cze, zresztą wzajemnie ze sobą powiązane. Obraz 
rzeczywistości ze wnętrznej jest w  koncepcji Freuda deformowany 
i popędami z warstwy id, i moralnością superego.

W  konstruowaniu psychoanalitycznego obrazu poznawania 
i jego podmiotu rolę fundamentalną odgrywa teoria mechanizmów 
obronnych. Mechanizmy te różnymi sposobami mają chronić pod-
miot przed przy krymi afektami, przed niebezpiecznymi impulsami, 
przed zagrażający mi pragnieniami. Działanie obrony3 jest nieświa-

3 Tu należy przytoczyć wyjaśnienie terminologiczno-historyczne: „Freud [...] 
przez wiele lat posługiwał się zamiennie terminami »obrona« i  »wyparcie«. 
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dome; podmiot nie roz poznaje mechanizmów obronnych. Do naj-
ważniejszych mechanizmów obronnych, także z  perspektywy pro-
blemów poznania, należą wy parcie (represja) i projekcja. Wyparcie 
ze świadomości jest działaniem ego, którego celem jest chronienie go 
przed zagrożeniami; wyparcie po woduje oddalenie lub zapomnienie 
jakiejś myśli, uczucia, wyobrażenia. Dla sytuacji poznawczych istot-
na jest zwłaszcza, wydaje się, dezapro bata ze strony superego. Treści 
są wypierane ze świadomości, ponie waż niemożliwe jest ich zniesie-
nie (głównie pochodnych popędów i im pulsów popędowych) przez 
ego. Kazimierz Obuchowski pisze, iż wyparcie polega „na usuwaniu 
ze świadomości tych treści, które były by nie do przyjęcia ze wzglę-
du na zinterioryzowane normy kulturowe. Dzięki wypieraniu czło-
wiek uświadamia sobie tylko to, co chce sobie uświadomić, a zwłasz-
cza to, na co sobie może emocjonalnie pozwolić” (Obuchowski 1984, 
s. 13). Elementy treści wyparte ze świadomości przenikają z powro-
tem do świadomości, ale w formach ukrytych – aluzyjnych, metafo-
rycznych, w zamaskowanych formach symbolicznych. Treści jawne, 
tkwiące w świadomości, wyrażają wobec tego nie zjawiska zewnętrz-
ne, spostrzegane w  ekstraspekcji, lecz treści ukryte, odno szące się 
do zupełnie innych przedmiotów. Ich zewnętrzny przedmiot pre-
zentuje w formie ukrytej zjawiska zachodzące w nieświadomej war-
stwie sfery wewnętrznej, symbolizują konflikty targające ludzką 
oso bowością. Treści jawne są symbolami, czyli u Freuda reprezen-
tacjami niebezpośrednimi, nie arbitralnymi, ale opartymi na przy-
kład na jakimś podobieństwie myśli nieakceptowanych. Wyparciu 
przez symbolizo wanie towarzyszy zniekształcanie, a nawet – można 
domniemywać – zupełna zmiana treści. Główny cel psychoanalizy 
widział Freud wła śnie w interpretowaniu zjawisk jawnych, wyposa-
żonych przez rozwar stwioną psychikę w zupełnie inne, ukryte zna-
czenia, których podmiot sobie nie uświadamia.

Następnej przesłanki do utworzenia obrazu podmiotu pozna-
nia i obrazu poznawania dostarcza mechanizm obronny projekcji: 

Termin »mechanizm obronny« pojawia się po raz pierwszy w klasycznej pra-
cy Anny Freud zatytułowanej Ego i mechanizmy obronne (1936), w której znaj-
duje się opis dziesię ciu działań lub metod funkcjonowania ego, pozostających 
w służbie obron” (Moore, Fine 1996, hasło: Obrona).
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„Projek cja jest swojego rodzaju uzewnętrznieniem (również nie-
świadomym) tre ści ukrytych w nieświadomości i wypartych do niej, 
jest ich rzutowa niem na rzeczywistość zewnętrzną, tak jak gdyby 
to ona miała odpowiednie cechy” (Tomaszewski 1984, s. 85). Ob-
razy sfery wewnę trznej, subiektywnej zostają przez podmiot zo-
biektywizowane; są odbie rane jako cechy świata pozapodmiotowe-
go. Nieświadomość rzutuje zawarte w niej treści na poznanie świata 
zewnętrznego; treści ujmujące to poznanie zawierają treści projek-
cji. Projekcja polega na przesunięciu nie pożądanych impulsów lub 
myśli do sfery zewnętrznej. Podmiot, podda jąc jakąś myśl projekcji, 
może ją przedtem przekształcić.

Ważny element myśli Freuda służący do konstrukcji podmio-
tu po znania stanowi teza o  sublimacji popędów. Sublimacja jest 
mechani zmem obronnym w sytuacji trwałego niezaspokojenia po-
pędowych po trzeb id, przede wszystkim popędu seksualnego. Dla 
rozładowania tych potrzeb człowiek przenosi swoją energię psy-
chiczną w  zastępcze, spo łecznie akceptowane formy działalności. 
Freud ujmuje sublimację ja ko proces deseksualizacji energii psy-
chicznej, a wcześniej – jako prze sunięcie popędu z jego pierwotnych 
celów i obiektów na cele i obiekty przystosowane społecznie. Hart-
mann, wyrażając ideę Freuda w kate goriach czysto energetycznych, 
stwierdza, że sublimacja „oznacza pro ces psychologiczny, który za-
początkowuje zmianę w sposobie wyrazu energii: odchodzenie od 
popędowego i przechodzenie w kierunku niepopędowego sposobu 
jej wyrażania się” (zob. Moore, Fine 1996, ha sło: Sublimacja). Sub-
limację można interpretować jako transformację seksualnej energii 
psychicznej w  formy zachowań uznawanych społecz nie za warto-
ściowe, na przykład w  tworzenie kultury, w  operowanie wyobraź-
nią i fantazją.

Dla Freuda jedną z najważniejszych form sublimacji popędów 
jest cała kultura ludzka, w  tym głównie nauka i  sztuka. U  źródeł 
działań kulturowych leżą niespełnione popędy seksualne, które czło-
wiek roz ładowuje przez działania innego, właśnie kulturowego typu. 
W wi zji Freuda naukę jako część kultury tworzy człowiek o niespeł-
nionych potrzebach libido, sublimując własne popędy. Dążenie do 
wiedzy, dzia łalność naukowa są zjawiskami patologicznymi, zwią-
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zanymi z  tłumie niem energii seksualnej i kierowaniem jej na inne 
tory. Patologia ta jest przy tym szczególna, ponieważ tkwi w  ludz-
kiej naturze, stanowiąc jej normę. Ten pozorny paradoks wynika ze 
specyfiki dzieła Freuda; stale uogólnia on wyniki analiz prowadzo-
nych na jednostkach znerwicowa nych, patologicznych w  standar-
dowym znaczeniu terminu, do tez od noszących się do ludzkiej na-
tury. Ta metodyka badań jest usprawiedli wiona treścią koncepcji; 
Freud postrzegał „normalną” ludzką psychikę jako coś chorobliwe-
go w ujęciu innych koncepcji. Normą psychiczną i następnie normą 
ludzkiej natury stały się dla niego stany odbierane przez laików jako 
psychiczne patologie. Według Freuda nie istnieją au tonomiczne cele 
poznawcze ani samodzielne dążenie do twórczości i w sztuce, i w na-
uce. Realizowanie celów poznawczych, żądza wiedzy zawsze wiążą się 
z  tłumieniem afektów i  te zostają podporządkowane instynktowi 
badawczemu. Freud tak diagnozuje życie i  twórczość Le onarda da 
Vinci: „przemienił on jedynie namiętność w dążenie do wie dzy, od-
dał się badaniu z wytrwałością, stałością i zapamiętaniem, które ro-
dzi namiętność” (Freud 1994a, s. 268). I generalizując: „Obserwacja 
codziennego życia ludzi pokazuje nam, że większości z  nich uda-
je się poważne partie popędów seksualnych skierować ku własnej 
działalno ści zawodowej. Popęd seksualny nader szczególnie nada-
je się do takich przekazów, ponieważ posiada on zdolność sublima-
cji, to znaczy jest w stanie zamienić swój najbliższy cel na cele inne, 
ewentualnie wyżej oceniane i nieseksualne” (Freud 1994a, s. 270). 
Libido może sublimować się w żądzę wiedzy i wzmacnia silny po-
pęd badawczy. Badanie, dążenie do tworzenia wiedzy zastępują ak-
tywność seksualną. Nauka i sztuka są przejawami nierozładowanych 
popędów w id.

Pochopne jest twierdzenie, iż kultura ma swe źródło w patolo-
giach nerwicowych. Silniejsze są podstawy do głoszenia tezy prze-
ciwnej, że i kultura, i w jej dziedzinie sztuka i wiedza są głęboko zwią-
zane z ludz ką naturą, są przejawami normalnego (zgodnego z normą 
psychiczną) jej funkcjonowania. Freud wypowiada się w tej kwestii 
jednoznacznie, stwierdzając na przykład: „Badanie staje się ponie-
kąd przymusem i środkiem zastępującym aktywność seksualną, ale 
wskutek całkowi tej odmienności wchodzących w grę procesów psy-
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chicznych (sublimacja, zamiast przebicia się treści z nieświadomo-
ści) nie dochodzi tu do powstania nerwicy” (Freud 1994a, s. 273). 
Sublimacja pomaga zatem uniknąć nerwicy, jest środkiem przeciw-
działającym jej powstawaniu. W  procesie sublimowania człowiek 
wyrzeka się zaspokojenia popędu seksualnego wprost, ale nie wy-
rzeka się całkowitego jego zaspokoje nia. Pasja badawcza czy twór-
cza kompensuje to wyrzeczenie, gdyż w wypadku całkowitej rezy-
gnacji z potrzeb id człowiek jest narażony na poważne zaburzenia 
psychiczne. Freud zdaje się przypisywać zja wisku kulturowej subli-
macji popędu seksualnego status zjawiska ty powego w funkcjono-
waniu psychiki. Uznaje, że kulturowe, zastępcze formy wyrażania 
popędu seksualnego są patologiami, lecz nie nerwi cowymi; właśnie 
brak rozładowania energii seksualnej w postaci dzia łań kulturowych 
prowadziłby do nerwicy. Sublimacyjne rozładowywa nie energii sek-
sualnej jest zjawiskiem typowym funkcjonowania ludzkiej psychi-
ki. Jest konstytucjonalnie z  nią związane. W  rozprawie Leonarda  
da Vinci wspomnienia z dzieciństwa Freud pisze o zjawisku sublima-
cji popędu w pasję twórczą i badawczą: „nikt nie jest na tyle wiel-
ki, by hańbił go fakt, iż podlega tym samym prawom, które z rów ną 
surowością rządzą zarówno zachowaniem się ludzi normalnych, jak 
i chorych” (Freud 1994a, s. 257).

Reasumując, według Freuda wiedza i kultura są tworzone przez 
takie osobowości, które w tworzeniu znajdują zastępcze ujście swych 
niespełnionych potrzeb seksualnych. Należy natomiast odrzucić, 
przy pozostawieniu niejednoznaczności interpretacyjnej, twierdze-
nie dosyć często wysuwane, iż kultura jest wytworem osobowości 
neurotycz nych.

Tylko pozorem jest, iż jednostki i  społeczności realizują w żą-
dzy wiedzy i  pasjach badawczych autonomiczne potrzeby intelek-
tualne, a więc – jak utrzymuje się o nich w kulturze zachodniej od 
czasów starogreckich – potrzeby wyższego rzędu. Potrzeby te są we-
dług Freuda zakamuflowanymi, zastępczymi formami seksualnych 
potrzeb id, które nie mogą znaleźć swego naturalnego seksualnego 
rozładowania. Obraz kultury i wiedzy jako ujścia seksualnych nie-
spełnionych w normalny sposób potrzeb podmiotu wiedzy jest przy-
gnębiający. Pozbawia nau kę razem z całą kulturą wszelkich wartości, 
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jakie przypisywano jej za wsze prawie w zachodniej kulturze. Kultu-
ra w węższym sensie, w tym przede wszystkim sztuka i nauka, nie 
jest najwyższym wykwitem ludz kiego ducha odrywającego się od fi-
zjologiczności człowieka i od ata wizmów tkwiących w głębi ludzkiej 
psychiki. Dla Freuda tworzenie kultury staje się patologiczną for-
mą realizacji potrzeb seksualnych, które przechodząc sublimacyjną 
metamorfozę, ujawniają się w  formie zastępczej. Tworzenie kultu-
ry, w tym także nauki, ma swój rodowód w seksualności. Nie istnieją 
autonomiczne potrzeby intelektualne; są one wysublimowanymi po-
trzebami seksualnymi.

Zachowań specyficznie ludzkich, wiążących się z wyrastaniem 
człowieka ponad świat zwierząt, upatrywano zawsze w ludzkiej kul-
turze. Uznawano, że w niej właśnie ujawnia się ludzki duch w swej 
najpełniejszej, czystej postaci. Freud całkowicie zniszczył tę wizję. 
Człowiek tworzący kulturę to człowiek, który nie potrafi lub nie mo-
że rozładować przepełniających go atawizmów, pierwotnych po-
pędów id, szukający w związku z  tym zastępczego spełnienia swej 
energii i  znajdujący to spełnienie w  naukowej pasji poznawczej, 
w artystycz nej twórczości. Twórczość naukowa i artystyczna nie sta-
nowią ani war tości, ani intencji działania same w sobie. Nauka i sztu-
ka są kreowa ne z przyczyn fizjologicznych, gdyż taki charakter mają 
potrzeby id, odnalezione przez Freuda u podstaw wszelkiej kultury.

Freudowski obraz podmiotu poznania

Konstrukcja podmiotu poznania oparta na freudowskim mode-
lu psy chiki powoływać musi wszystkie jego najważniejsze konsty-
tutywne elementy: włączenie nieświadomości do psychiki, rozwar-
stwienie psychiki, antagonistyczne stosunki pomiędzy psychicznymi 
instancjami, mechanizmy obron i naczelną rolę popędowego id oraz 
nieświadomo ści w konstytucji psychiki. Przedstawiam tu konstruk-
cję domniemaną. Nie ma epistemologii faktycznie skonstruowanej 
na podstawie koncep cji Freuda. Wydaje się, że freudowski model 
poznania jest zbyt destruk cyjny według obowiązujących dogmatów 
dotyczących poznania, na wet według pewników najmodniejszych, 
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postmodernistycznych, aby można go było obecnie zaakceptować. 
Freudowski model poznania jest taki, mimo iż psychoanalityczne 
wyobrażenie podmiotu na pierwszy rzut oka nie wydaje się zbyt ra-
dykalne, jako że nie odrzuca ono cech przypisywanych podmiotowi 
poznania w modelach kartezjańskich, tyl ko je wzbogaca, dodając do 
nich nowe komponenty.

Psychoanaliza porzuca przeświadczenie fundamentalne w całej 
no wożytnej epistemologii i uznawane za jedno z  jej osiągnięć naj-
bardziej brzemiennych w  skutki, a  głoszące, że podmiot poznania 
jest świado mością i tylko nią, o szczególnych cechach dodatkowych. 
Zanegowa ny zostaje zatem dogmat kartezjański, który ukształtował 
całą proble matykę epistemologii aż po najnowsze jej koncepcje i któ-
ry ponadto zmienił paradygmat filozofii na świadomościowy. W fi-
lozofii świado mościowej punktem wyjścia wszelkich filozoficznych 
studiów jest in dywidualna jaźń świadoma siebie samej i swej sfery 
wewnętrznej. In dywidualna świadomość staje się tylko jedną z  in-
stancji freudowskiego obrazu ludzkiej psychiki, w dodatku instan-
cją nie najważniejszą, nie samodzielną i podporządkowaną. W tym 
obrazie rolę podstawową od grywa przecież nieświadomość. Wo-
bec prymatu nieświadomości nad świadomością świadomość prze-
staje być nie tylko jedyną warstwą kon stytutywną podmiotu pozna-
nia, ale ponadto staje się warstwą podrzęd ną. Świadomość podlega 
nieświadomości i to w nieświadomości roz grywają się procesy fun-
damentalne dla poznania, w tym również dla jego treści. Podmiot, 
także podmiot poznania, nie może założyć kartezjańskiego punktu 
wyjścia w filozofii, gdyż jest sam dla siebie nie dostępny. W jego psy-
chicznym wnętrzu dominują siły, z których nie zdaje on sobie spra-
wy, a które kształtują jego świadomość i determinują jej treści. Po-
czątek poznania jest nieznany dla podmiotu, gdyż nie dostępna jest 
dla niego nieświadomość. Świadomość przestaje być źródłem wia-
rygodności i przestaje odgrywać rolę Kartezjańskiego cogito. Zresztą 
zawartość i charakter świadomości w koncepcji psycho analitycznej 
mają inny charakter niż świadomość przypisywana podmiotom po-
znania w nowożytności, aż po najnowszą współczesność.

Tylko sfera popędów usytuowana w nieświadomości ma w psy-
chice wartość autonomiczną w tym silnym sensie, iż tylko jej przypi-
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sane jest autonomiczne istnienie i autonomiczne treści, nienarzucane 
z zewnątrz, przez inne sfery. Wszystko inne, co pojawia się w psychi ce 
i co jest wobec tego psychiczne, wypływa z nieświadomości i nie od-
rywa się od niej. Wszystko bowiem, co dzieje się w psychice, dzie je się 
po to, aby zaspokoić nieświadome potrzeby id, a więc biologicz ne po-
pędy człowieka. Nieświadomość, u Freuda będąca kłębowiskiem bio-
logicznie indukowanych instynktów, arozumowych popędów, przej-
muje miejsce naczelne. W konstrukcji podmiotu poznania opartej na 
poglądach Freuda świadomość nie jest autonomiczna i  to nie ona, 
lecz nieświadomość kieruje procesami poznawczymi. Przebieg pro-
cesów, ich treść, ich transformacje wymykają się ich ujęciu przez pod-
miot, po zostając poza sferą jego świadomości.

Świadomość psychoanalityczna jest inna niż świadomość kar-
tezjańska. Zawartość świadomości, to jest usytuowane w  niej tre-
ści, jest zmien na. Treści nieświadome przepływają nieustannie do 
świadomości w  zakamuflowanych formach, w  symbolicznych ob-
razach, a  treści świadome są wypierane do nieświadomości. Świa-
domość jest przypisana ego, cho ciaż i  w  nim nie ma wyłączności, 
gdyż tylko część ego jest świadoma. Freudyści odnajdują w ego funk-
cje bezpośrednio odpowiedzialne za poznawanie. Są to wymienia-
ne przez freudystów takie między innymi funkcje, dosyć pospolicie 
sklasyfikowane, jak myślenie, planowanie, inteligencja i  percepcja. 
Te działania są na ogół świadome albo przedświadome. Są genero-
wane przez obrony ego, które mają za zadanie adapta cję podmiotu 
do świata zewnętrznego. Jednak poznawanie nie jest procesem świa-
domym. Funkcje ego nie występują bowiem w izolacji, ale działają 
zawsze w zespołach. Nie ma czystych procesów intelektu alnych. Są 
one zawsze uwikłane w działania afektów, a przede wszyst kim zespo-
lone z mechanizmami obronnymi, które włączają w złożone funkcje 
ego nieświadomość z jej działaniami arozumowymi.

Freudowski podmiot poznania jest zanurzony w  sferze wew-
nętrz nej o wiele głębiej i w znacznie większym stopniu niż w  teo-
riach świadomościowych. Subiektywność jest eksponowana silniej 
(bo w dwóch warstwach) niż w epistemologiach typu kartezjańskie-
go. Przestaje być problemem przekraczanie ustanowionego przez 
Kartezjusza epistemologicznego mostu; w  perspektywie freudow-
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skiej ten problem ginie. Za gadnienie transcendencji, podstawowe 
w całej epistemologii nowożyt nej, jest obce dla psychoanalityczne-
go podmiotu poznania. Nie ma żadnej racji istnienia ani żadnego 
umocowania w systemie freudow skiej myśli. W podmiocie pozna-
nia nie rodzi się w ogóle autentyczne pragnienie wyjścia poza wła-
sną podmiotowość, a  więc z  własnej sfery wewnętrznej ku światu 
zewnętrznemu. Podmiot jest pogrążony w so bie i  to, co mu ordy-
nują psychoanalitycy, to jeszcze głębsze zejście we własne wnętrze, 
polegające na terapeutycznym przywoływaniu do świadomości ele-
mentów nieświadomości. Nie powstaje jakakolwiek potrzeba unii, 
w  tym zespolenia poznawczego, ze światem pozapodmiotowym. 
Roztrojona sfera wewnętrzna jest całkowicie odizolowana od tego, 
co znajduje się poza nią, nawet gdy bierze się pod uwagę tyl ko in-
tencje podmiotu, jego dążenie do wyjścia poza siebie i uchwyce nia 
świata zewnętrznego, dążenie do transcendencji. Dążnością pod-
stawową podmiotu poznania staje się zaspokajanie burz, chaosu, 
wrzenia przetaczających się w sferze wewnętrznej, rozładowywanie 
konfliktów rozgrywających się w psychice. Dynamika działania psy-
chiki pozostającej w nieustannym wewnętrznym konflikcie wyczer-
puje się na niej samej, na rozładowywaniu napięć nieustannie nią 
tar gających, a nie na dążeniu do transcendowania własnego ja. Nie 
wynika z dążeń czysto poznawczych, z wyłącznie eksploracyjnej po-
trzeby wy kroczenia do sfery zewnętrznej, pozapodmiotowej w celu 
jej rozpoznawania, poznania, wykreowania wizji zewnętrzności. Nie  
wynika z me tafizycznego pragnienia poznania Absolutu, tajemnicy 
Wszechświata. Nie wypływa też z zaspokajania pragnień mniej wznio-
słych – realizo wania celów praktycznych, z dążenia do przetwarza-
nia rzeczywistości (w metafizycznym sensie słowa), z potrzeby od-
działywania na świat zewnętrzny wobec podmiotu dla zrealizowania 
ról społecznych lub zaspokojenia potrzeb materialnych. Wizja Freu-
da nie daje bowiem pod staw do stawiania pytań o możliwość repre-
zentowania świata zewnę trznego. Dążeniem podstawowym psychiki 
jest zaspokojenie potrzeb biologicznego id, a nie wykraczanie poza 
własną podmiotowość, obojętnie w jakim celu. Poznanie zatem ob-
raca się w kręgu mroków ludz kiej psychiki pogrążonej w sobie sa-
mej, w swym wewnętrznym świe cie. Celem poznania ma być sub-
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limacja biologicznych popędów, in stynktów, konstytucjonalnych 
napięć fizjologicznych.

Człowiek freudowski nie tworzy wiedzy z tego powodu, że reali-
zuje roszczenia, pragnienia i  aspiracje poznawcze, że kieruje nim 
bez interesowna ciekawość poznania tego, co istnieje poza nim sa-
mym, a przynajmniej że motywują go interesy praktyczne lub inne 
wartości narzucane przez fakt bycia istotą społeczną. Te tradycyj-
nie utrzymy wane mechanizmy tworzenia wiedzy są dla Freuda ilu-
zją, jedną z wie lu form sublimacji popędów. Psychologiczny system 
Freuda daje obraz człowieka znajdującego się w metafizycznej nico-
ści; świat ze wnętrzny nie liczy się, gdyż psychika napędza się sama 
i podmiotowi nie jest nic potrzebne poza nim samym.

Podstawowe kategorie epistemologiczne, takie jak obiektyw-
ność, adekwatność, nie mają dostępu do freudowskiej konstrukcji 
podmiotu poznania. Nie dlatego, że są zdezawuowane, ale dlatego, 
że są zupeł nie zbędne, obce, sztuczne w wizji Freuda. Kwestia trans-
cendencji oraz zagadnienie reprezentacji w wiedzy świata pozapod-
miotowego nie na leżą do systemu psychoanalizy; są dla niej proble-
mami zupełnie obcy mi i iluzorycznymi. Model freudowski zamyka 
więc podmiot w sfe rze subiektywnej jeszcze ciaśniej, niż dzieje się to 
w epistemologiach linii kartezjańskiej. Problem transcendencji zni-
ka w  wizji psychoana litycznej, ponieważ wizja ta kwestionuje au-
tentyczne, samoistne dąże nie podmiotu do przekraczania sfery we-
wnętrznej. W  ludzkiej naturze, w  specyfice ludzkiego zachowania 
nie ma motywów do transcendowania do rzeczywistości pozapod-
miotowej. Podmiotem poznania nie kieruje intencja do wychodze-
nia poza siebie, ale intencja i potrzeba pierwotna, według przeko-
nań freudowskich rodząca się z  ludzkiej na tury, do zagłębiania się 
w siebie, rozstrzygania w głębi własnej psy chiki problemów ją nę-
kających. Po wiekach zmagania się z  kwestią transcendencji, ma-
jącej źródło w  Kartezjańskim cogito, przestaje być kwestią istotną, 
czy świat zewnętrzny jest dostępny podmiotowi w po znaniu, czy ist-
nieje możliwość poznawczego dotarcia do tego świata, czy podmiot 
może wyjść poza krąg swych wewnętrznych stanów, czy przynaj-
mniej może je traktować jako przedstawienia, a więc z nich odbu-
dować świat zewnętrzny jako przedmiot adekwatnych przedsta wień. 
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Dla freudyzmu problemem jest już wyłącznie sfera wewnętrz na, jed-
nak nie traktowana, jak to dzieje się w epistemologii nowożyt nej linii 
kartezjańskiej, jako źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej 
wobec podmiotu – albo rzeczywistości metafizycznej, albo kon-
struktu treści tworzonych przez podmiot. Dla freudyzmu wszystko, 
co istotne dla dziedziny podmiotowych intencji poznawczych i do-
ciekań, zamyka się w sferze wewnętrznej. Kwestią naczelną staje się, 
czy i jak procesy poznawcze pozwalają sięgnąć w głąb własnej psy-
chiki tak silnie, że rozładowują jej wewnętrzne napięcia. Człowiek 
ge neruje sam w sobie problemy poznawcze; nie jest mu potrzebny 
do te go jakikolwiek obiekt poza jego własną psychicznością. Świat 
zewnętrzny przestaje być w  ogóle interesujący, znika z  perspekty-
wy poznawczej. Pytania o  metafizyczny status tego świata, o  jego 
charak ter i o to, co się w nim rozgrywa, stają się pytaniami całko-
wicie ob cymi z freudowskiej perspektywy. Interesujące i problema-
tyczne jest jedynie ludzkie wnętrze psychiczne, lecz nie jako zbiór 
treści przed stawieniowych o czymkolwiek poza nim samym.

Psychoanalityczny model podmiotu przyjmuje obecność rozu-
mu subiektywnego, ale pozbawia go mocy tworzenia wiedzy racjo-
nalnej. Rozum ulega więc destrukcji, mimo swej obecności w pod-
miocie po znania, w  tym sensie, że destrukcji ulegają jego funkcje 
nadawane mu w  nowożytnych koncepcjach poznania, a  także 
w większości koncep cji dwudziestowiecznych. Arozumowość ludz-
kiej natury wybija się wy raźnie we freudowskim obrazie człowieka 
i jest ona obok seksual ności jedną z tych własności konstytutywnych 
psychoanalitycznej wizji psychiki, które zachwiały podstawami poj-
mowania człowieka obowiązującymi w zachodniej kulturze od cza-
sów starożytnej kultury greckiej. Nawet religia, ze swej istoty poświę-
cająca rozum w imię wy znawanych wartości wyższych, opozycyjna 
wobec rozumu, gdyż gło sząca prawdy mające być ze swej natury 
niedostępne rozumowi, jest w  zachodniej kulturze racjonalizowa-
na. W kulturze zachodniej racjo nalność stanowi najwyższą wartość, 
ideał, w którym realizować się ma człowieczeństwo godne swej na-
zwy. Irracjonalizm Freuda nie jest tra dycyjny, nie polega po prostu 
na odrzuceniu władzy rozumu, na cał kowitej deprecjacji jego roli, 
jakkolwiek wyeksplikowanej. Polega on na nadaniu afektom priory-
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tetu w ludzkim działaniu; rozum zostaje pod porządkowany afektom 
i tylko praktyczna strona egzystencji wysuwa go w pewnych okolicz-
nościach na pierwszy plan.

Do stwierdzenia rozkładu rozumu subiektywnego można dojść 
róż nymi tropami, zgodnymi odpowiednio z  różnymi wątkami my-
śli psy choanalitycznej. Pierwszy wątek jest stosunkowo mniej znany 
i rzadziej dyskutowany. Stwierdza on, że psychoanaliza odrzuca prze-
konanie, iż rozum funkcjonuje samodzielnie oraz że jest nadrzędny 
względem in nych funkcji ego albo przynajmniej że jest od nich nie-
zależny. Drugim wątkiem, który podważa racjonalność podmio-
tu poznania i jego dzia łań poznawczych, jest fakt istnienia arozumo-
wej nieświadomości i uzna nie jej za składową psychiki uczestniczącą 
w procesach poznawczych, a ponadto przypisanie jej roli dominującej.

Pierwszy trop prowadzi przez twierdzenie niesamodzielności 
operacji rozumowych. Rzecz ma się tak, że w wizji psychoanalitycz-
nej rozumowość, ten drugi komponent konstytutywny nowożyt-
nych podmiotów poznania, jest zachowana, ale zostaje całkowicie 
pozbawio na samodzielności. Rozum nie dokonuje operacji w izola-
cji, zawsze jest zespolony z  innymi funkcjami podmiotu. Właśnie 
przez to zespo lenie dokonany zostaje w psychoanalizie rozkład ro-
zumu subiektyw nego, chociaż jest on obecny w podmiocie. Mimo 
iż podmiot poznania jest obdarzony rozumem, działa on irracjonal-
nie, ponieważ funkcje myślenia, tak jak inne funkcje ego, są sprzę-
żone z afektami, emocja mi, pamięcią (często zawodną i też uwikła-
ną w działanie afektów) i są sterowane przez treści nieświadomości. 
W porównaniu z przeświad czeniami nowożytnych teorii poznania 
rozum w psychoanalizie zosta je pozbawiony wyłączności w tworze-
niu wiedzy. Wiedza jest efektem wspólnych działań rozumu i afek-
tów, a więc rozum jest pozbawiony zdolności tworzenia racjonalnej 
wiedzy, gdyż w  tworzeniu tym ucze stniczą też w  nieeliminowalny 
sposób afekty. W efekcie wynikami ope racji poznawczych nie są tre-
ści rozumowe, czysto intelektualne; zawsze zawierają one różnorakie 
destrukcyjne4 wtręty jako komponenty wyników operacji poznaw-

4 Dokładniej rzecz ujmując, wtręty te są destrukcyjne z punktu widzenia ra-
cjonalistycznej tradycji całej prawie epistemologii nowożytnej i współczesnej.  
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czych. Zatem, ujmując to samo z innej strony, operacje poznawcze 
nie są czysto rozumowe; ich konstytucja w psy choanalizie odmawia 
im statusu operacji samodzielnych. Chociaż istnieją mechanizmy 
obronne, pozwalające częściowo unikać mieszania działań rozumo-
wych z afektami, to ich moc nie jest na tyle wielka, iż by gwarantowa-
ła całkowitą separację rozumu.

Drugi trop stwierdzania rozkładu rozumu powołuje się na aro-
zumowy charakter nieświadomości. Siły w walce ego z id rozłożone 
są nie równo; ego jest wciąż przez id przytłaczane. W koncepcji Freu-
da rozum przestaje pełnić swą funkcję uznawaną w filozofii i w ca-
łej kulturze za najważniejszą (ściślej rzecz biorąc, uznawaną w wy-
miarze przytłacza jącym, chociaż, jak zawsze, istnieją secesje od tego 
standardowego prze świadczenia), a mianowicie, nie przeciwstawia się 
fizjologicznym popę dom, nie ujarzmia ich, nie wznosi ludzkiego 
ja ponad poziom biologiczności. Nie pacyfikuje tego, co zwierzęce 
w ludzkiej psychice, przez realizowanie wartości specyficznych dla 
rodzaju ludzkiego, sta nowiących jego differentia specifica w przyro-
dzie. Freud detronizuje ro zum i przez pozbawienie go samodzielno-
ści, i przez odwrócenie hie rarchii władz psychicznych. Rozum nie 
jest władzą najwyższą ani najwyższym atrybutem człowieczeństwa, 
czymś, co istotę ludzką wyno si ponad poziom zwierzęcości. Rozum 
staje się niewolnikiem instynk tów, jest podporządkowany sferze aro-
zumowego id. Rozum, przynależ ny wprawdzie świadomości, nie jest 
wolny i  nie działa według zasad logiki (rozumowi zawsze przypi-
sywanych i często z nim identyfikowa nych), gdyż zniewala go nie-
świadomość mimo ciągłego podejmowania prób racjonalizowania 
psychiki w  jej walce samej ze sobą. Wewnętrzna walka podmiotu 
rozszczepionego na warstwy i dyktat nieświadomości sprawiają, że 
rozum poddaje się napierającym nań treściom irracjonal nym, cho-
ciaż zarazem przeciwstawia się im. Freudyzm, zastępując pry mat ro-
zumu dialektycznym napięciem pomiędzy rozumem a bezrozumno-
ścią, postuluje sprzężenie w poznaniu racjonalnego z irracjonalnym.

Z perspektywy freudyzmu mówienie o destrukcyjnym charakterze jest niewła-
ściwe; komponenty arozumowe związane z afektami są naturalne; wypływają 
z głębi ludzkiej na tury i skomponowanego z niej podmiotu poznania.
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Celem psychoanalitycznej terapii jest niwelowanie obszaru nie-
świadomości przez jej rozumowe ujmowanie, racjonalizowanie psy-
chiki w procesach redukowania warstwy nieświadomej, przenosze-
nie tej warstwy do świadomości przez uświadamianie instynktów, 
bio logicznych popędów. Jednak ostatecznym rezultatem psychotera-
pii w koncepcji Freuda nie jest totalne zwycięstwo rozumu nad bez-
rozumną nieświadomością, całkowita likwidacja tej ostatniej. Taka 
interpre tacja, spotykana zbyt często, niszczyłaby subtelną specyficz-
ność my śli Freuda, jej nowatorstwo i jej oryginalność. Fromm, ana-
lizując ten problem, rozważa najpierw wersję tyleż ortodoksyjną, co 
zniekształ coną freudowskiego racjonalistycznego modelu człowie-
ka: „Ponieważ człowiek w  trakcie analitycznego procesu może so-
bie uświadomić wła sną podświadomość, przeto tym samym może 
się uwolnić spod wła dzy nie uświadomionych dążeń i  zamiast je 
tłumić – może się im prze ciwstawić, może ująć im sił i poddać je 
pod kontrolę woli. [...] Freudowska terapia psychoanalityczna opie-
rała się na nadziei przezwy ciężenia, a  przynajmniej powściągnię-
cia podświadomych impulsów, które działały w mroku i do tej pory 
były poza zasięgiem kontroli czło wieka” (Fromm 1995, s. 59). Te-
rapia psychoanalityczna tak ujęta obie cuje zwycięstwo rozumu nad 
nieświadomymi siłami seksualnych popędów i ostateczną racjonal-
ność uzdrowionej psychiki. Jest to pogląd pochopny i błędny. Freud 
nie jest racjonalistą, chociaż nie odrzuca ist nienia rozumu, ale zmie-
nia jedynie jego funkcję: „Gdyby wszystko, co rzeczywiste, mogło 
zostać uświadomione, człowiek wówczas byłby, rzecz jasna, isto-
tą racjonalną [...]. Jednakże przeważająca część ludz kich doświad-
czeń wewnętrznych pozostaje nie uświadomiona, a wo bec tego nie 
podlega kontroli logiki, rozumu ani woli. Podświadomo ścią rządzi 
ludzka irracjonalność, natomiast świadomością rządzi logika. Jed-
nakże świadomością, a  więc i  postępowaniem człowieka, kieruje 
podświadomość” (Fromm 1995, s. 58). I to jest rozstrzygające. Wal-
ka tocząca się nieustannie pomiędzy świadomością a nieświadomo-
ścią, nigdy niekończąca się i wpisana w  ludzką naturę, znamionu-
je według Freuda funkcjonowanie psychiki. Rozum jest obecny, ale 
nie panuje wszechwładnie, gdyż przeciwstawia się mu arozumowa 
nieświado mość, dominująca w strukturze psychiki. Ów permanent-
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ny wewnętrz ny konflikt sprawia, że istota ludzka jest zawieszona po-
między wła dzą rozumu a bezrozumną władzą nieświadomych bio-
logicznych instynktów, przeciwstawiających się rozumowi. Treści 
nieświadome, przeniesione do świadomości można rozumowo opa-
nować – jak to dziać się ma w terapii analitycznej – ale ponieważ li-
bido panuje w psy chice, owe procesy racjonalizowania realizowane 
przez ego mają war tość połowiczną i nader ograniczony zasięg za-
grożony nieustannie przez biologiczne id.

Implikacje freudyzmu w kwestii racjonalności stanowią wyzwa-
nie dla racjonalizmu. Nie można ich przy tym utożsamiać z tradycyj-
nym irracjonalizmem, który w ogóle wyklucza władzę rozumu.

Psychoanaliza odrzuca też zastane w  tradycji teoriopoznaw-
czej po jęcie indywidualnej tożsamości podmiotu poznania. Według 
Freuda w  ludzkiej psychice działają siły alienujące, sprawiające, że 
staje się ona obca dla samej siebie. Nieświadome instynkty biolo-
giczne, współ tworzące osobowość, pozostają zakryte dla ego, a więc 
są dla niego obce, a  jednocześnie są konstytutywnym elementem 
psychiki. Terapia psychoanalityczna, przywołująca elementy nie-
świadomości do świa domości, nie likwiduje nieświadomości stale 
i nieusuwalnie obecnej, ale odsłania ją jedynie we fragmentach. Nie-
świadomość, obca świa domości, chociaż w  nią nieustannie wkra-
czająca, nierozpoznawalna przez świadomość, stanowi siłę zagraża-
jącą indywidualnej tożsamości. Tożsamość, rozpoznawana przecież 
w świadomości, staje się u Freu da tożsamością tylko częściową, gdyż 
nie ogarnia nieświadomej war stwy psychiki. Brak całkowitej tożsa-
mości i płynąca z niego alienacja podmiotu względem samego sie-
bie wpływają na charakter procesów poznawania. Ów brak sprawia, 
że podmiot poznania nie ma pełnej kon troli ani nad własnymi ak-
tami poznawczymi, ani – co się z tym wią że – nad rezultatami po-
znawania. Nie jest w stanie do końca rozpo znać źródeł treści rezul-
tatów poznawczych, źródeł form poznawczych, a także różnorakich 
błędów typu podmiotowego (zresztą wyłącznie ta kie są popełnia-
ne). Wyniki poznawcze, które podmiot poznania two rzy, są mu obce 
w tym sensie, że są obce jego świadomości. Jedno cześnie człowiek 
Freuda odnajduje własne ja w postaci odgraniczonej ostro od świa-
ta pozapodmiotowego, w formie całkowicie izolowanej, niezaburzo-
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nej przez świat pozapodmiotowy. Nie ma w wizji Freuda człowieka 
zanurzonego w świecie, o tożsamości rozmytej przez oddzia ływanie 
świata przedmiotowego, a więc przez oddziaływanie przyro dy, spo-
łeczności, kultury i innych warstw konstytuujących ten świat.

Żadne czynniki obce nie zaburzają kreowania psychiki; wszyst-
kie jej elementy konstytutywne pochodzą z ludzkiego wnętrza. Prze-
ciwnie niż podmiot behawiorystyczny, podmiot freudowski nie jest 
obiektem manipulacji środowiska zewnętrznego ani tym bardziej 
nie jest wytwo rem tego środowiska. Chociaż i ta konkluzja jest dys-
kusyjna, jeśli zwa żyć przypisywaną przez Freuda rolę innych indy-
widuów psychicznych, przede wszystkim rodziców, w kształtowaniu 
psychiki człowieka.

Wiedza konstruowana przez psychoanalityczny  
model podmiotu poznania

Rozważając epistemologiczne przesłanki psychoanalizy, natrafia się 
na trudność już w kwestii podstawowej, którą można uznać za po-
czątek rozważań teoriopoznawczych. Trudność pojawia się miano-
wicie w  py taniu, dlaczego wiedza powstaje, co sprawia, że ludzie 
przejawiają dą żenia poznawcze, jakie ludzkie potrzeby warunku-
ją fenomen wiedzy, a w tym w szczególności fenomen nauki. Freud 
twierdzi: „Potęga id wyraża właściwy cel życiowy jednostki. Celem 
tym jest zaspokojenie własnych potrzeb” (Freud 1994, s. 101). Po-
trzeby id określają popę dy. W tezach psychoanalizy bardzo trudno 
jest znaleźć usprawiedliwie nie dla przekraczania bariery pomiędzy 
sobą a światem, dla poznaw czego wykraczania poza własną tożsa-
mość, dla włączania się w to, co nie jest podmiotem.

Freudyzm odrzuca istnienie autonomicznej pasji poznawczej, 
w in nych koncepcjach uznawanej za pierwotną cechę ludzkiej natu-
ry, odrzu ca naturalną ciekawość rodzącą potrzebę poznawania tego, 
co dzieje się poza podmiotem, potrzebę dowiadywania się, jaki jest 
świat zewnę trzny wobec podmiotu. Freudyzm degraduje autentycz-
ność potrzeb in telektualnych, negując przekonanie, że są one auto-
nomiczne i pierwot ne, a nie są przejawami innych potrzeb, swoistą 
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formą ucieczki podmiotu poznania przed samym sobą. Ego jest tą 
freudowską instan cją, która pośredniczy pomiędzy id a światem ze-
wnętrznym. I w niej można doszukiwać się źródeł dążenia do wy-
kraczania poza własną podmiotowość, do poznawania rzeczywisto-
ści poza podmiotem. Lecz zadania ego polegają na utrzymywaniu 
jednostki przy życiu i  chronie niu jej przed zewnętrznymi niebez-
pieczeństwami. Zatem można wnio skować, że psychoanaliza uzna-
je jedynie praktyczne pożytki wiedzy. I to w jej treściowym horyzon-
cie usprawiedliwia czy też wyjaśnia fe nomen powstawania wiedzy, 
także wiedzy naukowej w stylu pragma tyzmu, a więc w stylu zna-
nym w epistemologii. Ten jeden wątek, prag matyczny, jest wspólny 
psychoanalizie i filozoficznym teoriom poznania. Nie należy jednak 
stąd wyciągać wniosku, że freudyzm zbli ża się w  jakikolwiek spo-
sób do pragmatystycznego rozumienia podmio tu poznania. To, że 
człowiek musi walczyć o przetrwanie, chronić swój biologiczny byt, 
a  w  tej walce radzić sobie ze światem zewnętrznym, jest dla freu-
dyzmu sprawą wcale nie najwyższej wagi i  tylko w dru gorzędnym 
stopniu określa ludzką naturę. Sprawy praktyczne, radze nie sobie ze 
światem zewnętrznym leżą na peryferiach freudowskiego wyobra-
żenia człowieka, które jest odległe od wyobrażenia pragmatycz nego. 
Tak więc rozstrzygnięcie kwestii, jaki jest motyw powstawania wie-
dzy według Freuda, przez odpowiedź typu pragmatycznego jest po-
prawne, ale niezupełnie zadowalające. Odwołuje się bowiem do 
wąt ków drugorzędnych w psychoanalizie, pomijając istotę jego my-
ślenia o człowieku.

Przesłanki do konstrukcji modelu poznania odnaleźć moż-
na we freudowskiej teorii mechanizmów obronnych, określających 
psycho analityczną specyfikę funkcjonowania psychiki, a  przede 
wszystkim specyfikę funkcjonowania ego, które nie działa jednak ani 
w izolacji od pozostałych instancji, ani nie jest w ogóle instancją au-
tonomiczną. Freudowski obraz podmiotu poznania nie wytycza tyl-
ko jednego obra zu natury poznania, a co najmniej dwa podstawowe. 
Ta dwoistość wy nika z dowolności interpretacyjnych przy transfor-
macji do dziedziny rozważań epistemologicznych i niekiedy z moż-
liwości dwojakiej in terpretacji koncepcji Freuda już w psychologii 
lub w antropologii. Pierwszy obraz natury poznania bierze jako swą 
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podstawę bezpośre dnio mechanizm obronny sublimacji. Funkcjo-
nowanie tego mechani zmu Freud rozwinął do sublimacyjnej kon-
cepcji kultury, badając kwestię natury kultury. I z treści tej koncepcji 
można wnioskować bezpośrednio o freudowskim wyobrażeniu na-
tury poznania. Drugi obraz poznania bierze jako podstawę adapta-
cyjną funkcję ego. Oba modele są wzajemnie niespójne, a w elemen-
tach sprzeczne, mimo iż fundujące je elementy działań podmiotu 
poznającego należą do tej sa mej freudowskiej koncepcji natury czło-
wieka i zarówno adaptacja, jak i sublimacja są funkcjami ego (subli-
macja jest jedną z funkcji obron nych).

Próba teorii poznania konstruowana na podstawie koncepcji 
sublimacji, będąca właściwie elementem tej koncepcji, przedstawia się 
na stępująco. Według Freuda drugiej definicji sublimacji5 jest ona 
proce sem deseksualizacji energii psychicznej. Sublimacja jest proce-
sem przenoszenia popędowych form wyrażania energii psychicznej 
w kie runku form niepopędowych. Według sublimacyjnej teorii kul-
tury wszystkie formy twórczości kulturowej, w tym poznawanie, są 
zastęp czymi formami działalności, płynącymi z  niezaspokojonych 
popędo wych potrzeb id. Pochodzi mianowicie z  sublimacji napięć 
wstrząsa jących libido. Celem poznawania nie jest jakakolwiek for-
ma (możliwa do spełnienia lub nie) transcendowania poza sferę we-
wnętrzną ani nie są nim przede wszystkim dążenia praktyczne. Ja, 
udręczone przez wła sną nieświadomość, tworzy wiedzę w  uciecz-
ce przed koszmarami swych wewnętrznych konfliktów. Poznawanie 
staje się ukrytą formą walki z napięciami libido, a więc źródła pa-
sji poznawczej i działań kul turowych leżą w popędach seksualnych.

Czy możliwe jest zachowanie wartości poznawczych, jaki charak-
ter ma wiedza będąca wytworem? Rozstrzygnięcia tych problemów 
za leżą od warunków, jakie musi spełniać poznanie, aby było odpo-
wiednio satysfakcjonujące dla podmiotu, aby rekompensowało mu 
potrzeby se ksualne niespełnione wprost. W  pierwszym podejściu 
można założyć, że liczą się jedynie akty uzyskiwania wiedzy, akty 
poznawczej, w tym szczególnie naukowej twórczości. Nie wiadomo, 

5 Pierwsza definicja sublimacji, tłumacząca zachowanie wartościowe społecz-
nie jako wzniosłą wersję pierwotnego niskiego popędu, została przez niego 
odrzucona.
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jak uzyskiwane treści i  ich wartości poznawcze miałyby być istot-
ne. Podstawowym mierni kiem wartości wiedzy są psychiczne stany 
podmiotów poznania, sięga jące do nieświadomych doznań id, sta-
ny, w których napięcia id zosta ją rozładowane, stany, w których pod-
miot jest psychicznie usatys fakcjonowany. Wszystkie wartości uzna-
wane w rozmaitych epistemologicznych koncepcjach poznania zdają 
się bez znaczenia dla oceny poznania.

Ale czy rzeczywiście tworzenie dowolnych – co do metody uzy-
skiwania i co do wartości poznawczych – rezultatów, udawanie czy 
od grywanie gry naukowej, zabawa w  naukę, pozorna działalność 
nauko wa, to znaczy działalność, w której nie dba się o wartości re-
zultatów, jest wystarczającym antidotum na niespełnione potrzeby 
seksualne? Można utrzymywać, że wiedza jest wartościowa, jeśli jej 
powstawa nie pozwala usunąć konflikty w  psychice podmiotu po-
znania, przynieść mu psychiczne ukojenie, że wartością wiedzy jest 
psychiczna satysfak cja podmiotu, który ją tworzy. Stany braku na-
pięcia pomiędzy id a ego podmiotu poznania stanowią o wartości 
wiedzy tworzonej przez ten podmiot. Czy ukojenie jest możliwe tyl-
ko pod warunkiem prowadze nia gry w  tworzenie wiedzy, prowa-
dzonej obojętnie z  jakimi rezulta tami, niewartościowanej kryte-
riami zewnętrznymi wobec stanów podmiotu? Czy też podmiot 
poznania powołuje akceptowane po wszechnie w  nauce (a  w  każ-
dym razie poza nim) wartości poznawcze i one służą mu do oceny 
rezultatów swojej działalności? Metaepistemologiczny pewnik gło-
si, że wiedza naukowa jest wynikiem działal ności społecznej, cho-
ciaż tworzą ją indywidualne podmioty, ponieważ działalność na-
ukowa jest sterowana regułami wykształconymi społecz nie i  też 
społecznie są zadane kryteria jej wartości. To mniemanie jest przyj-
mowane bez oporów i tak powszechnie, że wydaje się prawdą nie-
możliwą do wątpienia. Jednak włączone do koncepcji poznania 
opartej na myśli Freuda wprowadza do niej pewien dysonans albo 
przy najmniej pewne niedopowiedzenie. W zachowaniach człowie-
ka freu dowskiego sterowanie społeczne odgrywa niewielką rolę. 
W  zachowa niach człowieka nie mają większego znaczenia relacje 
społeczne, komunikowanie się społeczne, społeczne oddziaływa-
nia z  zewnątrz, imprinting społeczny. Nie obciążają go oceny in-
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nych i nie one przede wszystkim wytyczają sposoby jego zachowań, 
gdyż te są determino wane wewnętrznie – przez napięcia nieprze-
rwanie powstające w psy chice i przez typowe dla psychiki metody 
rozładowywania tych na pięć. Inni pojawiają się jako obiekty gene-
rowania napięć wewnętrznych jednostki, jako elementy sposobów 
zaspokajania popędów. Autorytet zewnętrzny, społeczne reguły za-
chowań i społeczne wzorce leżą w drugim lub jeszcze odleglejszym 
planie determinant zachowań człowieka freudowskiego, gdyż rolę 
pierwszoplanową, decydującą mają potrze by z psychicznego wnę-
trza, z instancji id. Pojęcie wspólnoty społecz nej i podporządkowa-
nie się regułom w  niej przyjętym są obce perspektywie freudow-
skiej. Inni, jeśli pojawiają się w doznaniach psychicznych człowieka, 
są traktowani przedmiotowo jako wzory, obiekty, pomoc nicy i wro-
gowie, a  niejako inne, równorzędne podmioty albo przynaj mniej 
jako inni równorzędni członkowie gry społecznej. Społeczne de-
terminowanie zachowań, jeśliby takie włączyć do freudowskiego 
obrazu podmiotu poznania, musiałoby prowadzić do neurotyczne-
go wygaszania potrzeb id, podporządkowania się innym nakazom 
niż te płynące z nieświadomego wnętrza człowieka. Własne wnę-
trze psy chiczne człowieka więzi go, sprawiając, że wszystko poza 
nim prze suwa się na daleki plan, staje się nieistotne, jest tylko in-
strumentem do zmagania się z własną psychiką. W takiej perspek-
tywie własne wnę trze zdaje się jedynym arbitrem, także wartości 
wiedzy i także kształ towania metody.

Problemu, jak wygląda wiedza w sublimacyjnej koncepcji wie-
dzy (to jest sublimacyjnej teorii kultury adaptowanej do dziedzi-
ny teorii po znania) nie da się rozstrzygnąć jednoznacznie. Możliwe 
rozstrzygnię cia wymagają wzbogacenia koncepcji Freuda. Wzboga-
cenie zgodne chyba najpełniej z duchem tej koncepcji nie dopuszcza 
żadnych pro blemów epistemologicznych ze znanych w dziejach fi-
lozofii badań nad poznaniem. Gdyby próbować skonstruować kon-
cepcję poznania opar tą na tym wzbogaceniu, to tylko z radykalnymi 
kompromisami wobec tradycji można by nazwać ją koncepcją epi-
stemologiczną. W koncep cji tej nie mają znaczenia treści, przedmio-
towe odniesienia wiedzy ani problem relacji przedmiotu do pod-
miotu, ani też poprawność stosowa nej metody.
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Jedyną poznawczą wartością poznania jest zdolność aktów po-
znawczych, w  których poznanie jest generowane, do rozwiązy-
wania splątanych problemów psychicznych podmiotu poznania, 
tych proble mów, które rozgrywają się pomiędzy świadomością 
a nieświadomo ścią, a których źródło pochodzi z nieświadomych sił 
id pozostających w konflikcie z ego. Wiedzy przysługują zatem war-
tości terapeutycz ne, polegające na pomyślnym rozładowywaniu na-
pięć psychicznych podmiotu, na dostarczeniu podmiotowi psychicz-
nej satysfakcji, która jednak nie jest satysfakcją poznawczą płynącą 
z uzyskania ciekawego rezultatu poznawczego, ze spełnienia dążeń 
do wyjścia poza siebie i uchwycenia świata pozapodmiotowego. To, 
jakie są rezultaty, jakie mają treści, jakie mają standardowe wartości 
poznawcze, w ogóle się nie liczy. Tej, bardzo niestandardowej wobec 
przekonań epistemologicznych, wartości poznawczej można przypi-
sać niekonwencjonalny charakter pragmatyczny.

Takie wyobrażenie poznania ma niewielką szansę na włącze-
nie się w problematykę epistemologiczną – tradycyjną, nowożytną 
i współcze sną różnych orientacji. Burzy przecież nie tylko klasycz-
ne wartości poznawcze, skoro intencje i źródła jej powstania tkwią 
w seksualności, skoro pasja badawcza jest jedynie ukrytą transfor-
macją popędu seksu alnego. Burzy wszelkie wartości przypisywane 
poznaniu w  rozmaitych koncepcjach poznania. Przedmiot pozna-
nia – pojmowany jako metafi zyczny byt albo obiekt konstruowa-
ny w świadomości – traci też wszel kie znaczenie. Liczy się już tyl-
ko podmiot i jego gra, prowadzona z sa mym sobą, zwana wiedzą lub 
zwana nauką, dokonywana w celach terapeutycznych. Poza tym ce-
lem poznanie nie ma jakichkolwiek cha rakterystyk przypisywanych 
mu w filozoficznych dociekaniach nad poznaniem.

Inny obraz otrzymuje się, jeśli przyjąć społeczny wymiar w sza-
cowaniu satysfakcji podmiotu. Podmiot może rozładować swe napię-
cia, jeśli jego działania sublimacyjne są wartościowe dla samego pod-
miotu, jeśli poznawanie ma mieć wartość w  ocenie podmiotu. 
Szacowanie wartości przynoszą nie splątane doznania psychiczne, 
ale ocena dokonywana przez ego, które, odwołując się do kryteriów 
poprawności wiedzy, rozstrzyga, czy jego rezultaty poznawcze przez 
nie uzyskane mają jakąś wartość poznawczą. Przysługiwanie warto-
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ści szacuje się za pomocą powszechnie obowiązujących kryteriów, 
czyli społecznie wykształconych i akceptowanych. I w tym punkcie 
kończy się wpływ psychoanalizy; trzeba odwołać się do jakiejś kon-
cepcji kryteriów poprawności poznania zewnętrznej wobec freudy-
zmu i niezwiązanej z nim.

Pomijając punkty niepewności, niedookreśloności freudowskiej 
koncepcji, można stwierdzić, że epistemologiczną wizja podmiotu 
poznania i wiedzy oparta na sublimacyjnej teorii kultury jest istotnie 
destrukcyjna. Próby konstrukcji modelu poznania opartego na poję-
ciu me chanizmu obronnego sublimacji dają wynik prawie apokalip-
tyczny, nie spełniając w zasadzie żadnych metaepistemologicznych 
kryteriów. Wprawdzie można uporczywie utrzymywać przekona-
nie, że do jakiejś wizji poznania prowadzi założenie o sublimacyjnej 
naturze poznania, jednak ta wizja jest sprzeczna z wszelkimi prze-
świadczeniami o natu rze poznania, jakie kiedykolwiek przyjmowa-
no w epistemologii. Z epistemologicznego punktu widzenia wizja ta 
jest apokaliptyczna.

Druga transformacja myśli Freuda do konstrukcji epistemo-
logicznej odwołuje się do adaptacyjnej funkcji ego i do zasady re-
alizmu6. Zasada przyjemności jest dominującą zasadą działania 
aparatu psy chicznego, a zasada rzeczywistości zastępuje ją w sytu-
acjach zewnę trznego zagrożenia; wtedy na plan pierwszy wysuwa się 
samozacho wawczy instynkt jednostki. Funkcja adaptacyjna ego chro-
ni podmiot przed destrukcyjnymi wpływami z  zewnątrz, ratując 
jego byt biologicz ny. Aby trwać biologicznie, podmiot musi stale po-
zostawać w homeo stazie ze środowiskiem, musi nieprzerwanie ada-
ptować się do rzeczy wistości zewnętrznej, kontrolować ją i  odpo-
wiednio reagować na pojawiające się w  niej czynniki, które mogą 
stanowić dla niego zagro żenie. Zasada realizmu wymusza kontakt 
podmiotu ze światem zewnę trznym i taką reakcję na oddziaływania 
tego świata, które pozwalają podmiotowi odsunąć płynące z niego 
zagrożenia i pozwalają temu podmiotowi trwać, przede wszystkim 
biologicznie, w  środowisku ze wnętrznym. Przy prezentacji zasady 
realizmu Freud właściwie nie wspomina o zagrożeniach społecznych 

6 Freud nazywa ją też zasadą rzeczywistości.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



190 ROZDZIAŁ 5

w kontaktach z innymi podmio tami ani o ostracyzmie kulturowym, 
który może wywoływać ból tak przejmujący, że niekiedy prowadzący 
do destrukcji psychicznej podmiotu, a w następstwie tego też do jego 
zagłady biologicznej. Za sadą realizmu steruje ego, które, jeśli funk-
cjonowałoby wyłącznie na tej zasadzie, wyłączałoby naciski nieświa-
domości i  zawieszałoby popędowe działania id. Jeśliby przyjąć, że 
tylko ego, opierając się wy łącznie na zasadzie realizmu, jest podmio-
tem działań poznawczych, to psychoanalityczny obraz poznania był-
by dosyć standardowy według kryteriów epistemologicznych. Sama 
zasada realizmu, której podpo rządkowane jest ego w zmaganiach ze 
światem zewnętrznym, z jego zagrożeniami i płynącą z przyczyn bio-
logicznych koniecznością podmiotu do utrzymywania kontaktów ze 
światem zewnętrznym, pro wadzi, przynajmniej w  najdalszym pla-
nie ujęcia, do jednej ze standar dowych koncepcji poznania. Wymóg 
adekwatnej reakcji na sygnały ze świata zewnętrznego oraz wymóg 
poprawnego reagowania na te sy gnały wiodą bowiem do realistycz-
nego lub pragmatycznego modelu poznania. Zasada realizmu spra-
wia, że wiedzę można uznać za w pew nym stopniu obiektywną, za 
w pewnym stopniu reprezentującą rzeczy wistość pozapodmiotową, 
za wnoszącą przynajmniej elementy praw dy (w klasycznym lub epi-
stemicznym rozumieniu). Albo też można uznać poznanie za pra-
womocne na mocy kryteriów pragmatycznych, czyli za instrumen-
talnie owocne.

Fakt, że poszczególne jednostki trwają biologicznie, że ludz-
kość egzystuje w sytuacjach ciągłych zewnętrznych zagrożeń, uznaje się 
za dowód poprawności wyłącznie realistycznego obrazu pozna-
nia; wie dza ma rekompensować rodzajowi ludzkiemu niedostatki 
wyposaże nia biologicznego potrzebnego w walce o byt. Na ten argu-
ment za re alistyczną koncepcją wiedzy powoływał się często między 
innymi Hilary Putnam w okresie, gdy był realistą w tradycyjnym ro-
zumieniu słowa, a więc w jego rozumieniu realistą metafizycznym, 
przed przej ściem na stanowisko wewnętrznego, antyrealistycznego 
realizmu. Trwanie jednostek i całej ludzkości służy jako jeden z ko-
ronnych ar gumentów za realizmem reprezentacjonistycznym. Jest to 
argument przytaczany notorycznie, zwłaszcza w filozoficznych ana-
lizach natu ry nauki. Jednak sprawność człowieka w radzeniu sobie 
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z  zagrożenia mi zewnętrznymi za pomocą wiedzy, tego fenomenu, 
który uznaje się za fenomen wyłącznie ludzki, niekoniecznie musi 
świadczyć, że wie dza jest obrazem, chociaż niekoniecznie dosłow-
nym, realistycznym, ko piującym, rzeczywistości pozapodmiotowej.

Obraz poznania, oparty wyłącznie na działaniu podporządkowa-
nym zasadzie realizmu, komplikuje fakt, że ego nie funkcjonuje 
samo dzielnie i że nieświadoma warstwa id nigdy nie jest wyłączona 
w funk cjonowaniu podmiotu; zawsze jej siły przeciskają się, niszcząc 
świadome działania ego, i zawsze ich moc jest decydująca w funk-
cjonowaniu psychiki. Ponadto zasada realizmu działa okazjonalnie, 
decy dując o  funkcjonowaniu podmiotu tylko w  sytuacjach biolo-
gicznych konieczności, a poza takimi sytuacjami rządzi zasada przy-
jemności. Nadto jeszcze funkcje ego nie są nigdy izolowane, działając 
zawsze w zespołach, a wobec tego i działania oparte na zasadzie reali-
zmu są zespolone z innymi typami działań, nie występując w czystej 
postaci; działania adaptacyjne połączone są z  innymi działaniami, 
w tym tak że głównymi dla funkcjonowania psychiki, mechanizma-
mi obronny mi, które mają przynieść rozładowanie napięć, mających 
swe źródło w instynktownych, nieświadomych działaniach id. Wo-
bec tego trakto wanie zasady realizmu jako stałej i izolowanej podsta-
wy działania podmiotu poznania jest niedopuszczalne w koncepcji 
freudowskiej. To zaś komplikuje model poznania oparty na zasadzie 
realizmu. Założe nia tego modelu są nierealistyczne w perspektywie 
psychoanalizy, a więc i on jest zbyt optymistycznym, niepoprawnym 
uproszczeniem jej tez. Treści poznawcze tworzone w działaniach in-
stynktownych, nie świadomych są zupełnie oderwane od reprezenta-
cyjnych lub instrumen talnych treści poznania opartych na zasadzie 
realizmu. Podmiot pozna nia nie dysponuje jakąkolwiek możliwo-
ścią segregacji, aby oddzielić treści generowane przez adaptacyjne 
działania ego od innych działań rozwarstwionej psychiki, w tym jej 
nieświadomego id. Racjonalne wąt ki wiedzy, tworzone przez racjo-
nalny komponent podmiotowy, to jest przez ego kierujące się zasa-
dą realizmu, mieszają się z wieloma inny mi funkcjami i ego, i id, cał-
kowicie nieracjonalnymi. W treściach wie dzy splatają się elementy 
racjonalne i  nieracjonalne, reprezentujące rze czywistość lub prak-
tycznie owocne, z produktami psychiki zupełnie oderwanymi od ra-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



192 ROZDZIAŁ 5

cjonalnego ujmowania (praktycznego lub reprezen tacyjnego) świa-
ta pozapodmiotowego. Freudyzm nie daje obrazu wie dzy całkowicie 
irracjonalnej. Takie twierdzenie niszczyłoby specyfikę freudyzmu. 
Wiedza ma charakter eklektyczny; nie można stwierdzić, że jest zu-
pełnie irracjonalna, jej pewne wątki, niektóre elementy tre ściowe są 
racjonalne. Jednak podmiot poznania nie jest w stanie wy kryć i roz-
dzielić komponentów irracjonalnych od racjonalnych, gdyż jego sa-
moświadomość jest nader ograniczona i zresztą obejmuje tyl ko wy-
twory świadomego ego (bo przecież i ego nie jest instancją cał kowicie 
świadomą).

Druga rekonstrukcja epistemologicznych treści freudyzmu, naszki-
cowana powyżej, mieści się w  ogólnych ramach wytyczonych dla 
obo wiązujących kanonów epistemologii, ustalonych w niej warun-
ków ko niecznych, jakie ma spełniać poznanie. Może przeto stano-
wić podstawę koncepcji poznania w najszerszym planie epistemolo-
gicznym – z ogól nym szkicem co do natury wiedzy, z zarysowaniem 
intencji poznaw czych wprawdzie nie patologicznych, ale też nie ge-
nerowanych przez intelektualne aspiracje do poznania świata, a wy-
tyczonych tylko przez cele i  potrzeby praktyczne, z  problemami 
transcendencji i  reprezenta cji jako kwestiami wyznaczającymi oś 
epistemologicznych dyskusji. Wynikiem jest eklektyczny obraz po-
znania: elementy racjonalne po mieszane z  irracjonalnymi, pod-
miot świadomy, racjonalny, spleciony z  nieświadomym arozumo-
wym, instynkty splecione z rozumem, repre zentujące rzeczywistość 
lub praktycznie owocne rezultaty poznawcze splecione są z dowol-
nymi ekspozycjami emocji podmiotu poznania, z jego doznaniami 
nieświadomymi, instynktowymi, treści tworzone przez ego splecio-
ne są z treściami generowanymi w id, funkcje adap tacyjne zaburza-
ne przez napierające instynkty id z zasadą przyjemno ści, która ob-
darzona jest prymatem w działaniu psychiki. Eklektyczny charakter 
koncepcji wiedzy ma swe źródło w tym, że zasada realizmu nie jest 
zdolna spacyfikować zasady przyjemności, oraz w  tym, że funk cje 
ego nie są realizowane w izolacji, ale zawsze w zespołach.

Podmiot freudowski nie prowadzi do jednego obrazu poznania. 
Są, jak się wydaje, dwa najważniejsze modele implikowane przez 
idee freu dyzmu. Pierwszy, związany z sublimacyjną teorią kultury, 
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jest druzgo cący; niszczy wszystkie podstawy metaepistemologicz-
ne i wszystkie wypracowane założenia kreujące namysł nad pozna-
niem, wyznaczają ce schematy i  idee myślenia o  nim. Drugi ob-
raz, związany z  adapta cyjną funkcją ego, jest eklektyczny, lecz nie 
z przyczyn trudności w zro zumieniu Freudowskich intencji. Dwu-
znaczność tkwi w  naturze samej koncepcji. Nawet irracjonalność 
poznania w tej koncepcji, stanowiąca w rozpowszechnionych prze-
świadczeniach o  treściach psychoanalizy jej atrybut podstawowy 
i  nieeliminowalny, jest warunkowa i  częścio wa; łączy się z  wątka-
mi racjonalnymi. Fala krytyki nowożytnego ra cjonalizmu i kategorii 
racjonalności prowadzona współcześnie w epi stemologii i w filozo-
fii nauki (rozdzielanie tych dziedzin jest nota bene sztuczne i nie-
umotywowane) w ogóle nie odsyła do psychoanalizy. Swoją kryty-
kę funduje gdzie indziej, chociaż wydawałoby się, że freudyzm jest 
tą teorią, gdzie irracjonalizm powinien znaleźć najpewniej szy grunt. 
Jednak dokładniejszy wgląd w epistemologiczne implikacje freudy-
zmu odsłania tyle trudności, że ten stan rzeczy staje się zrozu miały.
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rozdział 6
Neopsychoanaliza kulturowa i społeczna

Tezy neopsychoanalizy o znaczeniu epistemologicznym

Neopsychoanaliza kulturowa jest ukierunkowana szczególnie; w dzie-
dzinie jej bezpośredniej eksploracji bynajmniej nie leżą zjawiska 
po znawcze, lecz oferuje ona, podobnie jak koncepcja Freuda, im-
plikacje ważne dla epistemologicznych dociekań. Implikacje te ra-
dykalnie podważają kartezjańskie wyobrażenie poznania obecne 
w epistemo logii do najnowszych czasów, a w każdym razie będące 
punktem od niesienia wszystkich dotychczasowych koncepcji po-
znania, z jej rozu mowym i świadomościowym podmiotem. Wśród 
różnych wariantów myśli postfreudowskiej psychoanaliza kulturowa 
(konstrukcja przede wszystkim Karen Horney), powiązana nieroz-
dzielnie z psychoanalizą społeczną (autorstwa przypisywanego zwy-
czajowo Erichowi Frommo wi) w jeden nurt, oferuje obraz ludzkiej 
natury w najwyższym stopniu interesujący dla epistemologii; obraz, 
który otwiera nową perspekty wę ujmowania natury wiedzy i  po-
znania. Neopsychoanaliza indukuje model podmiotu poznania oraz 
model uzyskiwania wiedzy różniące się diametralnie od wizji freu-
dowskiej, mimo iż przecież to freudyzm neopsychoanalizę wyłonił 
i mimo iż zachowała ona wiele wątków i tez swej poprzedniczki.

Neopsychoanaliza kulturowo-społeczna jest kolejnym przek-
ształ ceniem myśli Freuda należącym do szerokiego, jednak jedno-
kierun kowego szlaku. Spotykane jest ponadto określenie „kultura-
listyczna”. Bardziej stosowne natomiast jest również pojawiające się 
w  literatu rze przedmiotu określenie „psychoanaliza interpersonal-
na” (zob. Obuchowski 1976, s. 7; por. też Fromm 1995, s. 51). Inna 
jeszcze nazwa tego odłamu psychoanalizy brzmi: psychoanaliza hu-
manistyczna (zob. Kucia 1994, s. 8). Obok Ericha Fromma i Karen 
Horney trzecim ważnym twórcą nurtu jest Harry Stack Sullivan. 
Jego poglądy są relatyw nie rzadko omawiane, gdyż swą uwagę po-
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święcał on przede wszyst kim patologicznym stanom psychicznym, 
głównie schizofrenii. Ponad to zaś jego koncepcję wyłożyli głównie 
uczniowie; sam nie pisał wiele. Mimo to jego wkład w  tworzenie 
psychoanalizy kulturowej jest istot ny, gdyż to właśnie on sformuło-
wał główną jej tezę głoszącą, iż oso bowość stanowi rezultat oddzia-
ływań pomiędzy jednostką a innymi, przy czym zależności dotyczą 
zarówno sfery biologicznej, jak i spo łecznej (zob. Obuchowski 1976, 
s. 8–9; Kucia 1994, s. 29). Innymi ważnymi, chociaż mniej znanymi 
przedstawicielami psychoanalizy kul turowej są Wilhelm Reich, Otto 
Rank, Sandor Ferenczi.

Zmiana modelu nieświadomości z  charakteru biologicznego, 
wy pełnionego biologicznymi impulsami, instynktami na pozafizjo-
logiczny, uwarunkowany kulturowo, jest dominującym momentem 
różni cującym psychoanalizę pierwotną, freudowską, od wariantów 
dysydenckich. Cały rozwój psychoanalizy i kolejne dokonujące się 
w niej rewol ty, od dwóch pierwszych – Carla Gustava Junga i Al-
freda Adlera, moż na ująć jako kolejne próby wypełnienia nieświa-
domości różnie akcentowanymi treściami społecznymi i kulturowy-
mi w miejsce freu dowskich atawizmów biologicznych. W koncepcji 
Freuda ciało wkra cza do natury człowieka przez libido, przez jego 
biologiczność, chociaż nie jest ono jawnie składową natury człowie-
ka. De facto Freud unicestwił przeciwstawienie na to, co duchowe, 
i na to, co cielesne. Je go duchowa, psychiczna1, nieświadomość jest 
przecież wypełniona bio logicznymi impulsami. Nie można tu zara-
zem wnosić o redukcji tego, co duchowe, do tego, co cielesne, cho-
ciażby z uwagi na trójwarstwowy podział psychiki; ego i superego nie 
można uznać w całości za bio logiczne. W neopsychoanalizie zostaje 
odrzucona biologiczność treści nieświadomości postulowana przez 
Freuda, a ciało, jeśli odgrywa rolę w konstytuowaniu ludzkiej natu-
ry, to drugorzędną, mało istotną.

Zamiast biologicznego podłoża ludzkiej duszy neopsychoana-
litycy wprowadzają jej fundowanie przez oddziaływania społeczne 

1 W każdym razie nieświadomość nie jest cielesna i nie redukuje się do ciała, do 
jakichś jego organów, części, a także nie redukuje się do funkcji ciała w koncep-
cji Freuda.
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i  kulturowe, przez determinowanie człowieka elementami wzglę-
dem niego zewnę trznymi, które nie są nim samym (stanowiąc inny 
przedmiot, świat obcy dla danego człowieka), a  jednocześnie kon-
stytuują go, czyli stają się nim samym w pewnym szczególnym sen-
sie. W  wyłącznie biologicystycznej teorii nieświadomości psycho-
analitycy-secesjoniści stale upatrują najważ niejsze źródło słabości 
Freuda wyobrażenia ludzkiej natury. Wyobraże nie to, skrajnie pesy-
mistyczne, rozwiewa złudzenia co do wolności, kre atywności, nisz-
czy aspiracje (lub marzenia) człowieka do wznoszenia się ponad 
biologiczny poziom świata zwierzęcego, do możliwości tworze nia 
świata specyficznie ludzkiego, tego wytworu abstrakcyjnego umy-
słu konstruującego światy symboliczne. Niszczy także – to mnie-
manie po wtarza się w dyskusjach nad psychoanalizą równie często, 
jak poprze dnie – złudzenia co do istnienia autonomicznych warto-
ści – moralnych, poznawczych, każdego właściwie typu. Przypisuje 
też człowiekowi nieodwoływalny egotyzm, który staje się naczelnym 
atrybutem jego natury. Altruizm, współczucie, więzi pomiędzy ludź-
mi, miłość, wszystkie uczu cia pozytywne są pozorne. Są dla Freu-
da iluzjami ukrywającymi istotę samolubną, aspołeczną, niezdolną 
do stworzenia autonomicznego świa ta wartości innych niż potrzeb-
ne do biologicznego przetrwania, niezdol ną do nawiązywania au-
tentycznych, nieprzedmiotowych kontaktów mię dzyludzkich. Za 
pesymizm w ocenie ludzkiej natury odpowiedzialny jest biologizm 
Freuda, który nie jest jednak identyczny z charakterystykami ludz-
kiej osobowości oferowanymi w koncepcjach ewolucjonistycznych, 
gdyż zachowuje specyficznie ludzką psychikę i traktuje go jako naj-
ważniejszy element ludzkiej natury.

Freudowski panseksualizm, kryjący się przede wszystkim w po-
pędowym pojmowaniu nieświadomości, był nie tylko wywołującą 
oby czajowe skandale obrazą mieszczańskiej moralności. Prezentu-
je on człowieka jako istotę znacznie bardziej ograniczoną, amoralną, 
spęta ną i nieszczęsną, niż możliwe to jest do przyjęcia bez prostra-
cji. I to nie tylko z powodu obowiązujących purytańskich, a ogólniej 
mie szczańskich, zasad moralnych, ale głównie z powodu z różnych 
stron narzucającego się nawet bardzo nieuważnemu obserwatorowi 
niewyczerpanego niemalże bogactwa ludzkiej natury, bogactwa sty-
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lów ży cia, różnorodności kultur i zasad społecznych, bogactwa za-
chowań, su biektywnych doświadczeń i ludzkich odczuć.

Freudowski człowiek jednowymiarowy, kierowany tylko seksu-
al nością, pierwotnym pędem do życia, biologicznie zakodowanym 
w ca łym świecie zwierząt, nie jest w stanie sprostać rozwikłaniu tego 
bo gactwa. Podstawową wadą freudyzmu zdaje się nie wadliwość me-
todyczna koncepcji – nieustannie przywoływana w filozofii, głów nie 
za sprawą Poppera (jego metodologiczna krytyka koncepcji Freu da 
oddziałała dosyć szeroko), i – również z pozycji Popperowskiego fal-
syfikacjonizmu – w psychologii akademickiej, która zapatrzona jest 
w metodyczny ideał nauk fizykalnych. Główna wada freudyzmu po-
lega na niezmiernej ograniczoności proponowanej wizji. Unifikacja 
wszystkiego, co zdarza się człowiekowi, co dzieje się w jego psychicz-
nym wnętrzu, do gry pierwotnych, biologicznych atawizmów budzi 
sprzeciw głęboki i zupełnie podstawowy, bo odbiera nadzieję na ist-
nienie tego, co już intuicyjnie wiąże się z pojęciem człowieczeństwa, 
między innymi z  systemami wartości moralnych, z  wysoką ran-
gą nada waną kulturze. Zaprzecza autentyczności ideałów, wartości, 
kultury o autonomicznym statusie.

Neopsychoanaliza Horney i Fromma funduje psychikę w determi-
nantach społecznych i kulturowych wzajemnie ze sobą powiązanych, 
przenikających się, a w znacznym obszarze po prostu jednakowych, 
niemożliwych do wzajemnego odizolowania czy nawet wyodrębnie-
nia. Oso bowość nie jest wytworem niezmiennej, ahistorycznej, danej 
raz na za wsze natury ludzkiej, lecz wynikiem procesu społecznego. 
Czynniki społeczne i kulturowe zostają powołane do konstytuowa-
nia natury czło wieka, chociaż zarazem biologiczność człowieka nie 
jest odrzucona (Fromm 1978, s. 29–30). Człowiek powstaje, kształ-
tuje się na drodze socjalizacji, przez oddziaływanie ze swym spe-
cyficznie ludzkim śro dowiskiem, wykraczającym poza naturę. I jego 
egzystencja nie jest eg zystencją zanurzoną w  naturze, wymagającą 
spełnienia potrzeb biologicz nych, ale jest egzystencją uspołecznio-
ną, zanurzoną w rzeczywistość kulturowo-społeczną i przez nią wa-
runkowaną. Neopsychoanalitycy, pod trzymując biologiczne uwikła-
nie ludzkiej natury, nie zajmują się wiele tym uwikłaniem; trudno 
znaleźć wyjaśnienia, na czym konkretnie ma ono polegać. Fromm 
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stwierdza: „Nie umniejszamy znaczenia czynników bio logicznych 
i nie sądzimy, by kwestia ta dała się trafnie ująć w drodze przeciwsta-
wienia czynników kulturowych czynnikom biologicznym” (Fromm 
1978, s. 268). Fromm stwierdza też: „Człowiek niejako wypadł z przy-
rody, a zarazem nadal się w niej znajduje; ma naturę częściowo bo-
ską, a częściowo zwierzęcą” (Fromm 1996, s. 39). O biologicznym 
konsty tuowaniu ludzkiej osobowości i  biologicznych czynnikach 
w ludzkiej na turze neopsychoanalitycy piszą bardzo niewiele; trud-
no zatem w ogóle dokładnie przedstawić ich poglądy w tej kwestii.

W neopsychoanalizie nie odrzuca się zatem znaczenia czynni-
ków biologicznych w determinowaniu ludzkiej osobowości i  ludz-
kiej natu ry, lecz przesuwa się te czynniki na daleki, mało znaczący 
plan, gdyż miejsce naczelne przypisuje się uwarunkowaniom spo-
łecznym i kul turowym (zob. Fromm 1978, s. 268). Według neopsy-
choanalityków to oddziaływania kulturowe i społeczne sterują dzia-
łaniami świadomymi i  tworzą osobowość jednostkowego ja przez 
wywieranie wpływu na nieświadomość. Świadomość ma zatem źró-
dło – przez związaną z nią nieświadomość – w sferze zewnętrznej, 
w tym, co człowieka ota cza, a dokładniej, w innych podmiotach psy-
chicznych, przy uogólnie niu antropologicznym w  innych istotach 
ludzkich. Fromm twierdzi: „Podstawowe ujęcie problemu ludzkiej 
osobowości polega na zrozu mieniu stosunku człowieka do świata, 
do innych ludzi, do natury i sa mego siebie. Uważamy, że człowiek 
pierwotnie jest istotą społeczną, a  nie zaś, jak przypuszcza Freud, 
p i e r w o t n i e  samowystarczalną i  dopiero wtórnie odczuwają-
cą potrzebę innych ludzi dla zaspokojenia swoich potrzeb instynk-
townych” (l.c.). W nowszych tekstach, między innymi w Zdrowym 
społeczeństwie, Fromm rozszerza zewnętrzne uwarunkowania ludz-
kiej natury na całe wieloaspektowe środowisko ze wnętrzne, przypi-
sując, jak można domniemywać, podobne role natu rze co rzeczywi-
stości specyficznie ludzkiej, wytworzonej, kulturze i społeczeństwu. 
Zewnętrzne, konstytutywne komponenty osobowości przekraczają 
barierę sfer (ściślej, granicę pomiędzy sferą wewnętrzną a zewnętrz-
ną), przenikając ze sfery zewnętrznej wprost do nieświado mości, bez 
kontrolnego udziału świadomości, nieuchwytnie dla ego. W mode-
lu Freuda natomiast rezerwuar komponentów osobowości mie ści się 
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w  samym indywidualnym ja, w  biologicznych instynktach przy-
należnych nieświadomej warstwie sfery wewnętrznej.

Poza zupełnie odmienną od freudowskiej koncepcją treści 
nieświa domości neopsychoanaliza kulturowa zachowuje główne 
kategorie koncepcji Freuda i przejmuje jej wzorzec myślenia o dy-
namice ludzkiej osobowości. Podtrzymuje przede wszystkim prze-
świadczenie o  dominują cej roli nieświadomości w  tworzeniu psy-
chiki i  w  determinowaniu sche matów ludzkich zachowań. Także 
model psychiki jako wewnętrznie zantagonizowanej, dynamicz-
nej struktury oraz schemat funkcjonowa nia mechanizmów obron-
nych są przejęte od Freuda. Różnice pomiędzy psychoanalizą kultu-
rową a oryginalnym systemem Freuda nie są z per spektywy dalekiej 
i odpowiedniej dla epistemologii tak drastyczne, jak głoszą psycho-
logowie i  jak utrzymuje się w wielu zbyt niepoprawnych, bo prze-
ideologizowanych interpretacjach komparatywnych. Lecz róż nice 
te prowadzą do niezmiernie głębokiej rewizji w pojmowaniu ludz-
kiej natury przez neopsychoanalizę w  porównaniu z  freudyzmem 
oraz do zasadniczych różnic w implikowanych przez obie koncepcje 
poję ciach podmiotu poznania.

Bardzo ważkie konsekwencje ma zanegowanie przez neopsycho-
analizę znamiennej dla freudyzmu izolacji ludzkiej psychiki. Pod-
czas gdy w  koncepcji Freuda inni ludzie są tylko przedmiotami, 
narzędzia mi realizacji potrzeb psychicznych wyróżnionej jednost-
ki, a  człowiek jest zamkniętym systemem, izolowanym od rzeczy-
wistości pozapodmiotowej, skupionym na sobie samym, w neopsy-
choanalizie Fromma i  Horney kontakty interpersonalne stanowią 
podstawę tworzenia, trwa nia i zmian osobowości. Komunikacja spo-
łeczna, związek pomiędzy jednostkami ludzkimi są najważniejszy-
mi czynnikami w kreowaniu ludzkiej osobowości. Życie w izolacji, 
bez norm, wzorców, idei, sym boli i wartości czerpanych ze środowi-
ska społecznego i  kulturowego prowadzi do całkowitej psychicz-
nej destrukcji (zob. Fromm 1978, s. 35). Egzystencja człowieka bez 
udziału w niej innych ludzi jest nie możliwa i niemożliwe jest rów-
nież powstanie osobowości bez wpły wów innych osobowości. Neo-
psychoanaliza zaprzecza zatem możliwo ści istnienia ściśle indywi-
duowego ja; jest ono zawsze przesycone bytowaniem i naturą innych 
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ludzkich indywiduów. Człowiek jest czę ścią swojego zewnętrznego 
środowiska, chociaż zarazem jest wzglę dem niego czymś obcym. Im-
printing interpersonalny dokonujący się na poziomie nieświadomo-
ści ma znaczenie kluczowe w kreowaniu psy chiki oraz subiektywnej 
tożsamości indywidualnego ja. Według neopsychoanalizy indywi-
dualne ja nie jest autonomiczne, nie jest zamknięte w sobie samym, 
odosobnione, całkowicie oddzielone od innych in dywidualnych 
podmiotów.

Ten pogląd o  współkształtowaniu poszczególnych ludzkich 
indywi duów przez inne takie indywidua, składające się na społeczeń-
stwo, jest radykalnym wyłomem względem dotychczasowych przed-
stawień człowieka, w  szczególności ludzkiej natury. Zrywa z  trak-
towaniem indywi dualnego człowieka jako autonomicznego atomu 
ludzkości, nieprzenik nionego w  swej konstytucji dla innych. Brak 
całkowitego oddzielenia człowieka od innych ludzi, składających się 
przecież na społeczeństwo, powoduje, że człowiek zostaje pozbawio-
ny całkowitej indywidualnej toż samości, chociaż jakieś jej elementy 
są pozostawione. W obrazie neopsychoanalitycznym tożsamość jest 
wytyczana także przez całe społecz ności i całe kultury. Człowiek in-
dywidualny, całkowicie wyjątkowy, niepowtarzalny w swej konstytu-
cji, znika w tej wizji. Człowiek według Fromma i Horney, zanurzony 
w społeczeństwo i kulturę, ma tożsamość zmienną, pozbawioną cał-
kowitej indywidualności, współwyznaczoną przez zewnętrzne od-
działywania. Zresztą pojęcie zewnętrzności traci sens w tym obra-
zie; bo traci sens przeciwstawienie sfery zewnętrznej i we wnętrznej, 
gdyż pierwsza przenika drugą, kreując ją.

Autonomiczność indywidualnego człowieka stanowi niekwes-
tio nowany dogmat większości tradycyjnych koncepcji człowieka. 
W  obra zie neopsychoanalitycznym inni ludzie przenikają ludzką 
osobowość – przez konstruowane normy i zasady, przez wzorce i ka-
nony kul turowe, przez wpajane potrzeby, odczuwane przez jednost-
kę jako własne, przez sposoby symbolicznej ekspresji i typy przed-
stawiania rzeczywistości.

Stwarzanie osobowości człowieka przez sferę wobec niego zewnę-
trzną, złożoną z innych osobowości (wpływ ma charakter społeczny 
i kulturowy) sprawia, że każdy człowiek może czuć się w najdalszej 
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perspektywie współtwórcą całej ludzkości, że każda indywidualna 
oso bowość zawiera (w specyficznym sensie) inne osobowości, że lu-
dzie są zespoleni niezmiernie głęboko, tracąc przy tym absolutną 
odrębność względem siebie i absolutną indywidualność, a także jed-
nostkowość swej osobowości i swej egzystencji.

Przeświadczenie o społecznym i kulturowym imprintingu oce-
niane z innej perspektywy ma też konsekwencje negatywne, niespój-
ne z optymistycznymi, wysnutymi powyżej. Człowiek tworzony bez 
reszty przez inne podmioty traci bowiem swą oryginalność i autono-
miczność, swo ją odrębność i niezależność względem innych. Odczu-
wając swoją znikomość względem świata, zmuszony jest szukać swo-
jej tożsamości w ustawicznej aprobacie i uznaniu innych. Ja pozorne, 
pseudo-ja zastę puje ja autentyczne, człowiek staje się odbiciem in-
nych osobowości, „tyl ko pośrednikiem, reprezentującym rolę, jaką 
dana osoba powinna od grywać” (Fromm 1978, s. 196–197). Czło-
wiek jest podporządkowany społeczeństwu, jest egzemplarzem po-
wielonym przez układy społeczne. Nie wyłamuje się z tych układów, 
ale, przeciwnie, pragnie wtopić się w społeczeństwo. Jego społecz-
na konstytucja jest sprzężona z tym, że poddaje się on nakazom spo-
łecznym i przyjmuje je za swoje. Z tego wy nika, że konformizm, chęć 
ucieczki przed własną indywidualnością, za kodowaną w  ludzkiej 
osobowości, leży w naturze człowieka. Znika autentyczna, jednost-
kowa osobowość, a pojawia się człowiek stworzo ny wedle ogólnych, 
obowiązujących w danej kulturze norm i wzorców. Jest to człowiek 
nie tyle autentycznie zespolony z  ludzkością, ile przede wszystkim 
zuniformizowany, podporządkowany społecznościom w swym my-
śleniu, woli, odczuwaniu, w przeświadczeniach, człowiek pozbawio-
ny swej indywidualności: „jedna osoba może grać wiele ról, żywiąc 
su biektywne przekonanie, że jest »sobą« w każdej z nich. Faktycznie 
w każ dej z tych ról człowiek jest tylko takim, jakim w jego przekona-
niu chcą go widzieć inni; i u wielu, jeśli nie u większości ludzi, pier-
wotne ja jest całkowicie zduszone przez pseudo-ja” (Fromm 1978, 
s. 196). Lecz kwestia przynależności konformizmu do ludzkiej na-
tury nie jest w pismach neopsychoanalityków całkiem jednoznacz-
na. W Zdrowym społeczeństwie, inaczej niż we wcześniejszej Uciecz-
ce od wolności, Fromm skłania się ku twierdzeniu, że konformizm 
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jest wypaczeniem ludzkiej natury przez poddanie jej specyficznym 
naciskom społecznym charakterystycznym dla społeczeństw wyso-
ko zindustrializowanych, że jest raczej patologią społeczną2 niż atry-
butem człowieczeństwa. Rozstrzygnięcie tego sporu wikła dodatko-
wo, lecz zarazem ułatwia jego rozwiązanie fakt, że natu ra człowieka 
jest zmienna, plastyczna, zależąc od wielu czynników, a więc także 
od okresu dziejów.

Zdaniem Fromma zespolenie indywidualnego ja ze światem ma 
dwa oblicza. Jedno oblicze zespolenia jest twórcze: ze świata pły-
nie nie ustannie strumień bodźców kształtujący psychikę, przełama-
na zostaje izolacja i samotność jednostki, która w poznaniu czerpie 
z tradycji kul turowej świata. Drugie oblicze nie jest w istocie zespo-
leniem, ale na rzucaniem pęt indywidualnemu (już tylko częściowo) 
człowiekowi przez jego sferę zewnętrzną, która ma charakter spo-
łeczny. Ten związek ujaw nia zanik wolności jednostki i  jej dezin-
tegrację. Ów zanik implikuje nie możność tworzenia i niemożność 
poznawania autentycznie wolnego, nieskrępowanego kulturowy-
mi i społecznymi konwenansami i więza mi. Człowiek zniewolony 
przez społeczne oddziaływania powiela au tomatycznie schema-
ty kulturowe. Nie jest zdolny do nonkonformistycznych zachowań, 
zatem do zachowań prawdziwie twórczych, niesterowanych zasta-
nymi przeświadczeniami, które powstrzymują pojawienie się no-
wych, prawdziwie rewolucyjnych idei. Zewnętrzne deter minanty 
ja stanowią dla człowieka czynnik obcy, narzucony przez wpływ 
sfery zewnętrznej na jego nieświadomość. Czynnik taki poza sfe-
rą woli owego ja (bo w nieświadomości) decyduje między innymi 
o tre ściach i formach wizji poznawczych podmiotu. Jako że wpływy 
środo wiska kulturowego i społecznego, konstytutywne dla indywi-
dualnej osobowości, działają na poziomie nieświadomości, odpar-
cie ich przez ego jest niemożliwe w pełni, a co najwyżej częściowo, 
w odsłoniętych, przeniesionych do świadomości okruchach. Wobec 
tego podmiot pozna nia jest bezbronny wobec napierających nań 
i konstytuujących go czyn ników zewnętrznych, które tkwią w jego 
wnętrzu.

2 Jest patologią społeczną generowaną przez „chorobotwórczy” system społeczny.
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Widać, że klasyczny, dychotomiczny podział sfer na zewnętrzną 
i wewnętrzną traci tu swą zasadność, gdyż sferę wewnętrzną prze-
nika i konstytuuje sfera zewnętrzna; wobec tego ta pierwsza nie jest 
auto nomiczna i nie jest niezależna wobec drugiej, co stanowi prze-
cież pod stawę konstrukcji epistemologicznych w  myśli linii karte-
zjańskiej. W modelu neopsychoanalitycznym człowiek nie jest izo-
lowanym, sa modzielnym bytem. Również jego egzystencja, jego 
funkcjonowanie w świecie nie są autonomiczne, niezależne od funk-
cjonowania innych ludzi. Człowiek indywidualny jest zespolony 
z ludzkością, a jednocze śnie jest jej niewolnikiem wystawionym na 
jej naciski, na jej działa nia represywne wobec jednostki, która wo-
bec tego nie jest nigdy „sobą”, wbrew swym mniemaniom, ale jest 
elementem gry społecznej, jest, w pewnym subtelnym sensie, sumą 
innych. Człowiek jest taki także, a może przede wszystkim w społe-
czeństwach demokratycznych, które permanentnie zniewalają zapew-
nieniami o realizowaniu przez nie cał kowitej wolności jednostki. Dla 
Fromma i dla Horney te zapewnienia są jedynie iluzjami – i z powo-
du charakteru tych społeczeństw, i przede wszystkim z powodu ludz-
kiej natury.

Podmiot poznania implikowany  
przez neopsychoanalizę

Można pytać, co pozostaje indywidualnego w podmiocie poznania, 
sko ro jest on konstruktem interpersonalnych oddziaływań kulturo-
wych i społecznych. Czy specyficzność konstruktu, taki, a nie inny 
szczegól ny jego kształt zapewniają to, co zwykło się nazywać psy-
chicznym in dywiduum o ustalonej jednostkowej tożsamości? Czy –  
to inne ujęcie tego samego problemu – podmiot może być indywi-
dualny, skoro jest pozbawiony autonomii, skoro w ostatecznym roz-
rachunku jest kreo wany przez inne podmioty? Pojęcia podmiotu 
indywidualnego oraz zbiorowego przenikają się tu wyraźnie; indy-
widualność podmiotu ma charakter okrojony i względny. I w  tym 
punkcie podważony zostaje nowożytny model podmiotu poznania, 
bo zanegowana zostaje jednostkowość podmiotu poznania. Erozji 
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ulega też tradycyjna dystynkcja pojęciowa: podmiot indywidualny– 
–podmiot zbiorowy.

Tak jak w  koncepcji Freuda, w  neopsychoanalizie kulturowej 
świa domość odgrywa rolę drugoplanową i to nie ona wyłącznie sta-
nowi pod miot poznania. Nadrzędne miejsce w  tworzeniu wiedzy 
przejmuje nieświadomość. Odrzucony zostaje tu zatem – podobnie 
jak w koncepcji Freuda – podstawowy dogmat nowożytnych teorii 
poznania głoszący, że to świadomość stanowi podmiot poznania. 
Poznanie zostaje oddane we władanie sił nieświadomych, nad któ-
rymi świadomość nie ma żad nej władzy, nie mogąc na nie wpływać, 
kontrolować ich.

Człowiek według neopsychoanalizy Fromma i Horney nie jest ra-
cjonalny, ponieważ kontroluje jedynie swą świadomość (ta w odosob-
nieniu, niepoddawana wpływom nieświadomości, może w zasadzie 
funkcjonować racjonalnie, lecz przecież nigdy tak nie funkcjonu-
je, bę dąc sprzężona z innymi warstwami ja), natomiast nie ma kon-
troli nad nieświadomością, w której tkwią treści także nieracjonal-
ne. W przeci wieństwie do modelu Freuda, u którego nieświadomość 
jest wyłącz nie irracjonalna, w neopsychoanalizie kulturowej zawiera 
ona czynni ki racjonalne oraz nieracjonalne, gdyż taki dwojaki cha-
rakter mają kultura i i społeczne interakcje.

Chociaż psychoanaliza kulturowa usiłowała wyzwolić się z pesy-
mistycznych konsekwencji freudyzmu, to usytuowanie przez nią 
nie świadomości na miejscu nadrzędnym sprawia, że jej wizja ludz-
kiej psy chiki przez ograniczenie roli ego i wystawienie go na działa-
nie sił niezależnych od człowieka jest również pesymistyczna. W wi-
zji neopsychoanalitycznej człowiek jest wyobcowany, podobnie jak 
w mode lu Freuda. Tkwią w nim siły, których nie rozpoznaje, których 
sobie nie uświadamia, z którymi nie może walczyć i które są w ogó-
le poza je go kontrolą. A skoro tak, to człowiek jest obcy dla samego 
siebie, jest wyalienowany, jest z racji konstytucji swej natury skazany 
na aliena cję. Tkwią w nim inni, którymi się staje, ponieważ to inni, 
tworzący społeczność, konstytuują jego osobowość.

Alienacja przywoływana w neopsychoanalizie pochodzi, podob-
nie jak w  modelu freudowskim, z  rozdarcia, z  nieuchwytywania 
przez ego sił nieświadomych, dominujących w tworzeniu i funkcjo-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



206 ROZDZIAŁ 6

nowaniu osobowości. Podmiot poznania nie stanowi sam siebie, ale 
jest kon stytuowany przez sferę zewnętrzną, niezależnie od własnych 
świado mych dążeń i  intencji. Zniewolenie, podporządkowanie się 
kulturowej i  społecznej rzeczywistości zewnętrznej jest narzucone 
jednostkowe mu podmiotowi w sposób przypominający uwięzienie. 
Równie ważny jest inny moment, a mianowicie zespolenie indywi-
dualnego podmio tu ze sferą zewnętrzną. Tym samym dręczące upo-
rczywie całą kartezjańską epistemologię zagadnienie „mostu”, czyli 
przejścia od wewnętrznych stanów podmiotu do świata zewnętrz-
nego, epistemiczne odbudowanie tego świata znajduje oryginalne 
rozstrzygnięcie. W mo delu neopsychoanalitycznym to nie podmiot 
kreuje sferę dla siebie zewnętrzną, to nie rzeczywistość jest konstruk-
tem umysłu, rzecz ma się odwrotnie – to rzeczywistość zewnętrz-
na konstytuuje sferę wewnętrz ną, tworząc indywidualny podmiot 
przez konstytucję jego nieświadomości. Przeciwstawienie sobie sfer 
zewnętrznej i wewnętrznej traci swój charakter określony w tradycji 
myśli filozoficznej. Obie sfery nie są tu dychotomicznie rozdzielne, 
ponieważ podmiot jest tworzony przez rzeczywistość pozapodmio-
tową. Rozpad dychotomii dokonuje się za tem z powodu odwrotne-
go niż w  koncepcjach idealistycznych, w  których podmiot pozna-
nia jest twórcą świata zwanego zewnętrznym w przeświadczeniach 
zdrowego rozsądku.

Z  tej samej przyczyny (tworzenia indywidualnego podmiotu 
przez czynniki ze sfery zewnętrznej) neopsychoanaliza przełamuje 
skrajnie indywidualistyczną wizję Freuda, w której świat pozapod-
miotowy jest nie tylko odgrodzony od subiektywnej wewnętrzności 
nieprzekraczal ną barierą, ale w ogóle przestaje być celem zabiegów 
poznawczych, chociażby iluzorycznych, jak w  idealizmie klasycz-
nym, czy nierealizowalnych, jak w  sceptycyzmie. Podmiot neop-
sychoanalityczny jest całkowicie otwarty na oddziaływania świata 
zewnętrznego (co różni konstatację neopsychoanalityczną od pa-
ralelnej tezy Freuda), ale rów nocześnie jest wobec nich bezbron-
ny w  pewnym ważnym aspekcie. Od działywania te docierają bo-
wiem do jego nieświadomości, a więc je go ego nie może się przed 
nimi bronić, nie jest w stanie ich modyfikować, oceniać, filtrować, 
segregować według rangi ważności lub innych kryteriów. Podmiot 
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ma wkodowany w swą osobowość, po za własną kontrolą, bo w nie-
świadomości, system przekonań, wzor ców, schematów, które sta-
nowią fundament poznania, gdyż są społecz nie akceptowane jako 
znajdujące się poza wątpliwościami. Istnieje zatem system pier-
wotnych, niesprawdzalnych komponentów poznania, które rozpo-
wszechniają się przez sieć społecznej aprobaty, a nie są pod dawane 
kontroli prawdziwościowej ani badaniom, czy przysługują im jakie-
kolwiek w ogóle uznawane wartości poznawcze. Te pierwotne, nie-
sprawdzalne komponenty poznania mogą mieć charakter nie prawd, 
ale charakter konwenansów aprobowanych społecznie, kulturowych 
mitów, przesądów, nawet zupełnie oczywistych fałszów. Ów społecz-
nie narzucany, poza kontrolą świadomości podmiotów poznają-
cych, charakter części wiedzy prowadzi do tezy o kształtowaniu wie-
dzy przez społeczne kaprysy, przeświadczenia zupełnie irracjonalne, 
całkowicie dowolne, konstytuowane nie tylko przez zbiorową „mą-
drość” zdrowo rozsądkową, lecz także, co jest równie dopuszczalne, 
przez wierzenia całkowicie pozbawione racji, chimeryczne, stwarza-
ne przez tłumy powodujące się zbiorowymi emocjami, kierowanymi 
przeciw rozumo wi. Z  tez neopsychoanalizy kulturowej wynika, że 
wiedza zawiera czynniki o niekontrolowalnym charakterze, że wni-
kają do niej treści nieobiektywne, fałsze, mity, przesądy kulturowe, 
ogólnie rzecz biorąc, że zawiera ona to wszystko, przed czym meto-
da naukowa ma wiedzę chronić, czego nie dopuszczają kryteria na-
ukowości i także kryteria wszelkiego wiarygodnego poznania. Inter-
subiektywna kontrolowalność, ten ulubiony i sztandarowy dogmat 
naukowości w pozytywizmach, na niewiele zdaje się w modelu neo-
psychoanalitycznym. Róż ne indywidualne podmioty, czerpiące z tej 
samej kultury i żyjące w tym samym społeczeństwie, mają bowiem 
mniej więcej jednakowo ukon stytuowaną nieświadomość w tej war-
stwie (w kodowanym zbiorze kulturowych przeświadczeń), która 
powoływana jest w procesach po znawczych. Ich wzajemna kontro-
la jest w związku z tym zupełnie nie efektywna. Kultura i jej przeko-
nania oraz życie społeczne i obowiązu jące w nich przeświadczenia 
są w poznaniu najważniejszymi czynnikami konstytutywnymi tre-
ści i form poznawczych. Wiedza, tak że wiedza naukowa, jest uwikła-
na w cały zestaw mniemań: w społecz nie i kulturowo konstytuowane 
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a priori, lecz przede wszystkim w pół prawdy, w pseudoprawdy, w zu-
pełne fałsze lub fałsze częściowe, w dogmaty tworzące fundamenty 
poznania, w to wszystko, co oddala wiedzę od klasycznych wartości 
poznawczych z jej epistemologicznym ideałem receptywnego pod-
miotu poznania.

Neopsychoanaliza kreśli obraz wiedzy przepojony wątkami 
kultu rowymi i  społecznymi. Jest to obraz dobrze znany i  modny 
w najnow szych dociekaniach epistemologicznych, chociażby w neo-
pragmatyzmie, w silnym programie w socjologii wiedzy i w różne-
go rodzaju relatywizmach, które często wysuwają społeczne i kultu-
rowe determi nanty wiedzy na pierwszy plan. Jednak ufundowanie 
kulturowo-społecznej neopsychoanalizy jest zupełnie inne niż w do-
ciekaniach, które za przedmiot analiz obierają język i uwarunkowa-
nia sensów i nie się gają do kategorii podmiotowości, gdyż kategorię 
tę odrzucają. Wysnu ty z tez neopsychoanalizy kulturowej obraz po-
znania wspiera się na modelu podmiotu poznania, który z kolei po-
wołuje do swej konstytu cji ludzką naturę i w niej poszukuje ufundo-
wania charakteru poznania.

Neopsychoanalityczny podmiot poznania sprzężony jest z takim 
oto wyobrażeniem poznania. Podmiot poznania nie jest racjonalny, 
nie można więc twierdzić, że jest czysto rozumowy, chociaż w swym 
funk cjonowaniu nie odrzuca racji, natomiast miesza je z  wątkami 
irracjo nalnymi. Podmiot poznania nie jest wyłącznie świadomy, 
gdyż składa się nań także nieświadomość. Nie jest to podmiot au-
tonomiczny względem świata pozapodmiotowego, wyodrębniony 
względem tego świata i jemu przeciwstawiony. Trudno twierdzić, że 
jest to podmiot jednostkowy, gdyż przysługuje mu wprawdzie pew-
na jednostkowa toż samość, lecz zarazem ta tożsamość jest konstytu-
owana przez inne podmioty, przez zbiorowy podmiot społeczny ze 
sfery zewnętrznej względem tego podmiotu.

Poznanie nie jest relacją izolowanego jednostkowego ja z przed-
miotem poznawanym. Już na poziomie konstrukcji podmiotu zaanga-
żowane są w poznanie kodowane w indywidualnej nieświadomości 
tre ści społeczne, kody kulturowe, wzorce, szablony widzenia rze-
czy, formy, w  jakich poznanie jest prezentowane, i  środki, za po-
mocą których jest przedstawiane. Obraz poznania skonstruowany 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



209NEOPSYCHOANALIZ A KULTUROWA I  SPOŁECZNA

z  tez neopsychoanalizy odrzuca możliwość niezapośredniczonego 
widzenia (w sensie najszerszym z możliwych) rzeczy, tak jak więk-
szość pokantowskich teorii poznania, jednak na nowych podsta-
wach. Poznawanie porównać można do kreacji rzeczy wedle zada-
nych kanonów kulturo wych, odległej od pożądanego ideału (i mitu) 
oglądu bezzałożeniowego. Jednostkowy podmiot poznania nie jest 
przeciwstawiony przedmio towi poznania, lecz z  powodów innych 
niż wskazywane w  idealizmie i  pragmatyzmie. Reasumując, neo-
psychoanalityczny model wiedzy i  poznania załamuje we wszyst-
kich punktach newralgicznych wizję ty pu kartezjańskiego, przede 
wszystkim przez erozję nowożytnego mo delu podmiotu poznania.

Z tez neopsychoanalizy kulturowej wyłania się, jeśli zinterpreto-
wać je w ukierunkowany sposób i dokonać ekstrapolacji rozszerzają-
cej ich zasięg, model poznawania. Oryginalność (względem modeli 
opartych na wyobrażeniach zdroworozsądkowych i na nowożytnym, 
a  więc świadomościowym pojęciu podmiotu poznania) wiąże się 
z  obecnością nieświadomości w  konstrukcji podmiotu poznania, 
a tak że – w stopniu bodajże równym – przesądzają o niej mechani-
zmy obronne, których teorię neopsychoanaliza znacznie wzbogaci-
ła i zmodyfikowała w porównaniu z analogiczną koncepcją Freuda. 
Już tylko podporządkowanie ego nieświadomości, będące punktem 
newralgicz nym wszystkich odłamów psychoanalizy, prowadzi do 
niemożności oceny, kontroli własnych działań i ich rezultatów, bra-
ku rozdzielania ich według jakichkolwiek świadomie przyjętych kry-
teriów. Stając się konstytutywną warstwą podmiotu, nieświadomość 
podporządkowuje sobie działania świadome, ogranicza wolność ego, 
zniewala je, odda jąc priorytet siłom nieświadomym. Także zatem 
uzyskiwanie wiedzy przez podmiot poznania nie jest dla niego pro-
cesem świadomym, które go wszystkie kroki mogłyby być skontro-
lowane i przemyślane. Nie świadome siły podmiotowe, chociaż pod-
miotowi obce (w rozumieniu tradycyjnym – obce jego świadomości, 
niezależne od woli) i  podmiot ów alienujące, decydują o  formach 
i treściach poznania, wytyczają je go naturę. To nieświadomość kon-
struowana z treści kulturowych i spo łecznych decyduje o charakte-
rze poznania – o  formach wyrażania wie dzy i  o  jej treściach oraz 
o metodach poznawczych. Dla Freuda poznanie podporządkowane 
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jest dyrektywom libido, w neopsychoanalizie – normom, wzorcom 
i kanonom kulturowym, a  także nakazom społecznym. To podpo-
rządkowanie sprawia, że wolność ego jest wy krojona wąsko – dyspo-
nuje tylko obszarem narzuconym mu przez war stwę nieświadomą 
i w tej tylko może się poruszać. Można nazwać ten rodzaj zdeformo-
wanej wolności wolnością kontrolowaną (przez, pa radoksalnie, kul-
turowo zniewoloną nieświadomość), wolnością pod porządkowaną 
nieusuwalnym dyrektywom, wolnością w okowach, wolnością pod-
ległą konformizmowi. Owo ograniczenie, a  właściwie demontaż 
wolności, generuje następującą trudność: autentyczne pozna wanie, 
podporządkowane tylko wartościom poznawczym, a  nie jakim-
kolwiek konwenansom, jest łączone przeważnie z  nonkonformi-
zmem, z łamaniem zastanych schematów widzenia rzeczy. Wolność 
bez ogra niczeń jest warunkiem koniecznym tworzenia tak pojmo-
wanego: tyl ko przedmiot wiedzy lub wolna świadomość mają deter-
minować jej formę i treści. Tymczasem myśl neopsychoanalityczna 
prowadzi do obrazu przeciwstawnego: poznawanie, czyli uzyskiwa-
nie wiedzy, two rzenie jej odbywają się torami ustalonymi, skryty-
mi w nieświadomo ści, a więc podporządkowanymi normom, kano-
nom, zasadom kulturowym i  społecznym. Nie ma w powstawaniu 
wiedzy miejsca na całko witą dowolność, na kreatywność bez granic, 
na olśnienia, na błyski bli żej niesprecyzowanej intuicji. Nie znaczy 
to jednak, że tworzenie wie dzy jest według neopsychoanalizy algo-
rytmiczne. Odwołanie się do tej starej opozycji jest w tym wypadku 
całkowicie nietrafne.

Neopsychoanalityczny model poznawania determinuje także 
kon cepcja mechanizmów ucieczki. Według Fromma mechanizmy te 
są wy kształcane jako obrona jednostki przed dojmującym w niej po-
czuciem samotności i bezsilności wobec odrębnego od niej świata. 
Jednostka doświadcza odrębności świata, gdy uzyskuje samoświa-
domość. Po wstaje wtedy przepaść pomiędzy jednostką a rzeczywi-
stością pozapodmiotową. Świat staje się obcy, czyniąc indywidual-
ne ja znikomym i  bezsilnym. Rzeczywistość pozapodmiotowa jest 
więc destrukcyjnym czynnikiem zagrażającym indywidualnej egzy-
stencji. Fromm w Uciecz ce od wolności wskazuje dwa sposoby po-
konywania „owego niezno śnego stanu bezsilności i  osamotnienia” 
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(Fromm 1978, s. 140). Jeden z nich, znamionujący kondycję człowie-
ka także we współczesnych de mokracjach, polega na cofnięciu się, na 
rezygnacji z wolności i na prze zwyciężeniu samotności przez zasy-
panie szczeliny między indywidu alnym ja a światem (Fromm 1978, 
s. 141). Podobne mechanizmy ujawnia Horney w Neurotycznej oso-
bowości naszych czasów (zob. też Fromm 1978, s. 141). W tej wizji 
człowiek nie jest wolny, zespala się ze świa tem przez wtopienie się 
weń, a wtopienie to polega na rezygnacji z własnej indywidualności. 
Zastępują ją społecznie lub kulturowo ak ceptowane wzory, przyjmo-
wane z zewnątrz. Człowiek naśladuje innych, upodabnia się do nich, 
aby pokonać dręczącą go samotność. Zatem człowieka współczesne-
go (członka społeczeństw demokratycz nych) znamionuje mecha-
niczny konformizm: „jednostka przestaje być sobą; w pełni adoptu-
je ten rodzaj osobowości, który oferują jej wzory kulturowe; dzięki 
temu staje się zupełnie podobna do innych, taka, ja ką ci inni spo-
dziewają się zobaczyć” (Fromm 1978, s. 180). Jeszcze bardziej rozbu-
dowane analizy konformizmu wbudowanego w  ludzką osobo wość 
przedstawia Fromm w  Zdrowym społeczeństwie, w  którym jed nak 
zdaje się, przy pewnej interpretacji, osłabiać swe poglądy. Twier dzi 
mianowicie, iż konformizm jest cechą jednostek w niektórych społe-
czeństwach, jako główny przykład wskazując społeczeństwa zachod-
nich demokracji. Neguje tym samym, zdawać by się mogło, te zę gło-
szoną w Ucieczce od wolności, że konformizm jest wpisany w ludzką 
naturę. Lecz te dwa poglądy nie są niespójne, jako że Fromm głosi 
przecież plastyczność ludzkiej natury. Konformizm wiąże się z na-
rzuceniem sobie pęt, z  poddawaniem się właściwie zewnętrznym 
oko wom, gdyż zapewniają one bezpieczeństwo, odsuwają rozpacz-
liwe po szukiwania jakiejś formy stabilności ludzkiej egzystencji. 
Człowiek ucieka od wolności; lęka się jej i  nie umie z  niej korzy-
stać. Ta bowiem nie daje mu nic oprócz lęku i samotności. Człowiek 
nie zespala się z  in nymi dlatego, że zespolenie takie czyni pełniej-
szą, bogatszą jego eg zystencję, że ma dojrzałą potrzebę bycia z inny-
mi podmiotami. Prze ciwnie, traktuje inne podmioty przedmiotowo, 
a  potrzebuje ich w  celu zniwelowania swej pustki, swej bezradno-
ści, swego lęku przed świa tem. Zatem wolność jednostki we współ-
czesnych systemach demokra tycznych – tak szeroko reklamowana, 
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obiekt niezachwianej prawie wiary – jest iluzją. Człowiek więzi sam 
siebie, staje się niewolnikiem zespolenia się (kalekiego w istocie rze-
czy) ze światem, który go kształ tuje, wyznaczając wzorce jego za-
chowań, w tym schematy myślenia. Człowiek współczesny rezygnu-
je ze swego indywidualnego ja, staje się identyczny z innymi ludzkimi 
automatami. Jego ja autentyczne zo staje zduszone; zastępuje je pseu-
do-ja, które jest wyrazem oczekiwań i roszczeń świata zewnętrznego. 
Aby zabić swój lęk i samotność, czło wiek współczesny staje się kon-
formistą, a w rezultacie traci swoją au tentyczną osobowość. Wtapia się 
w  tłum jednakowych pseudoistnień pozbawionych indywidualnej 
tożsamości.

Indywidualizm zawsze odgrywał istotną rolę w  modelach 
tworze nia wiedzy, przejmowanych z  wyobrażeń zastanych w  wie-
dzy potocz nej, a  także zgodnych z  relacjami uczonych przedsta-
wiających charak ter własnych dokonań. Obraz uczonego był kon-
strukcją, w  której plan pierwszy zajmowała nonkonformistyczna 
indywidualność wyłamują ca się z wszelkich szablonów i ograniczeń 
w imię prawdy. Neopsychoanaliza całkowicie zaprzecza tej wizji: in-
dywidualne podmioty są w kulturze współczesnej konformistyczne. 
Dokładniej: są konformistyczne w  demokracjach zachodnich – 
na nich między innymi skupiał uwagę Fromm w Ucieczce od wol-
ności i  wyłącznie Horney w  Neuro tycznej osobowości naszych cza-
sów – i w nich przecież głównie uprawiana jest nauka, lecz sądzę, 
że koncepcje neopsychoanalizy upraw niają do rozszerzania tej tezy, 
gdyż wypowiadają się one przecież (wprawdzie plastycznej) natu-
rze ludzkiej. Nie ma miejsca na genial ne indywidualności tworzą-
ce wiedzę według oryginalnych metod, stworzonych indywidual-
nie, na nieszablonowe sposoby myślenia. Nie ma w nauce miejsca 
na łamanie reguł gry, na odrzucanie zastanych form wiedzy. Mo-
del podmiotu poznania wytycza daleki od oryginalnych bły sków ge-
niuszu i  natchnień sposób powstawania wiedzy. W  modelu neop-
sychoanalitycznym podmiot podporządkowuje się obowiązującym 
schematom wyrażania treści, stawiania problemów, angażowania 
form i metod wiedzy. Podstawową cechą, która organizuje procesy 
pozna wania i wytycza ich charakter, jest kultywowanie dziedzictwa 
kultu rowego. Nauka i jej tworzenie są monolityczne, ukierunkowa-
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ne w róż nych płaszczyznach przez jednorodną kulturę. Uzyskiwanie 
wiedzy polega na przedstawianiu świata według ustalonych wzor-
ców, schema tów i zgodnie z treściami wykształconymi w panującej 
kulturze. For ma i przesłania wyjściowe, a następnie kanony widze-
nia rzeczy i  sa me wybory dyktujące obszar podejmowanych ba-
dań nie są generowane w indywidualnych wyborach, ale wytyczane 
przez kulturowe dziedzic two, przez kanony obowiązujące w społecz-
nościach, są zatem konser watywne raczej niż rewolucyjne.

Neopsychoanalityczny obraz powstawania wiedzy pozwala 
wyja śnić rozmaite prawidłowości, niezgodne z  modelami (czy ra-
czej quasi-modelami, z próbami) konstruowanymi dotychczas, ści-
śle opartymi na wyobrażeniach potocznych. A więc procesy uzyski-
wania wiedzy, czyli procesy poznawania, nie są nieskrępowanymi 
niczym wzlotami umysłowości wyjątkowych. Nie są też realizacja-
mi czystej pasji poznawania prawdy. W drodze do poznania uczony 
nie przekracza wszelkich barier i nie dąży do tego. Przeciwnie, na-
uka, jak każda ludz ka działalność, jest dziełem umysłów konformi-
stycznych, zamknię tych w cuglach szablonów, podporządkowanych 
obowiązującym nor mom. I  to nie ze świadomego, przemyślanego 
wyboru, ale z dyktatu nieświadomości. Model uzyskiwania wiedzy 
oparty na tezach neopsy choanalizy wyjaśnia konformizm uczonych 
i wieloaspektową jedno rodność nauki. Ta porusza się przecież wyty-
czonymi szlakami, operu je powszechnie ustalonymi środkami wy-
razu, akceptowaną metodą lub metodami. Nie dzieje się tak dlate-
go, że metody obowiązujące są ontycznie uprzywilejowane, że dają 
jedyną nadzieję na dotarcie do Isto ty Rzeczy, ale dlatego (głównie 
przynajmniej), że uczeni – przez dyk tat własnej nieświadomości – 
podporządkowują się im, gdyż w innym razie zostaliby skazani na 
ostracyzm, a  ich dzieła byłyby całkowicie zaprzepaszczone. Z  tego 
właśnie powodu nauka, nawet ujmowana z perspektywy nieszcze-
gólnie rozległej, jest monolitem. Uczeni powie lają ciągle te same 
schematy, choćby najogólniejsze, w  tym metodę ana lizy i  syntezy, 
metodę atomizowania rzeczywistości, wyboru ubogiej klasy funkcji 
do reprezentowania badanych prawidłowości itp. Wyja śnienie kla-
syczne wskazuje metafizyczne ufundowanie respektowania określo-
nych kanonów, metod oraz treści. Wizja neopsychoanalityczna osa-
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dza owo respektowanie w naturze podmiotowości, lecz – przez tezę 
o zewnętrznym uwarunkowaniu podmiotowości – nie odrzuca sen-
sowności pytania o jej metafizyczne determinowanie.

Podmiot poznania, także podmiot poznania naukowego, przy-
pomi na raczej rzemieślnika o wyuczonych wzorcach działania niż 
uczone go w  ciągle obowiązującej romantycznej wizji, zakodowa-
nej w  przeświadczeniach kulturowych, także w  przekonaniach fi-
lozoficznych. Uczeni faktyczni, niemodelowani przez iluzje obecne 
w różnorodnych przeświadczeniach3, skazują się na niewolę treści, 
środków wyrazu i przedmiotów wiedzy. Znajdują zarazem uniwer-
salny środek interper sonalnej komunikacji, powszechnie obowią-
zujące sposoby porządko wania i  ujmowania (niezależnie, w  jakim 
stopniu jest to odkrywanie, a  w  jakim kreacja) badanego świata. 
Wszyscy są podporządkowani re gułom wypracowanym kulturowo, 
zaakceptowanym kulturowo i narzu canym kulturowo. To sprawia, że 
środki poznawcze ekspresji są jed nakowe, powszechnie obowiązują-
ce, że poszczególne podmioty poznania mogą komunikować się ła-
two i efektywnie, gdyż ich sposo by poznawczego ujmowania świata 
nie są zindywidualizowane, ale są osadzone we wspólnych trybach 
poznawczej artykulacji świata. U pod staw tej wspólnoty poznawczej, 
wspólnych środków poznawczych leżą tkwiące w naturze człowieka 
swoiste pragnienie ucieczki od wol ności, konformizm, dążenie do 
wtopienia się w społeczno-kulturową zbiorowość w celu uniknięcia 
alienacji, która prowadzi do ostracyzmu.

Odwołanie się do neopsychoanalitycznej konstrukcji podmiotu 
po znania wyjaśnia również, dlaczego nowożytna nauka jest tak ści-
śle związana z kulturą świata zachodniego, w niej się zrodziła i tylko 
w niej w zasadzie się rozwija, dlaczego tak złożone, trudne i zawod-
ne są jej transplantacje do innych kultur4. Najogólniejsze elemen-

3 Te przeświadczenia stanowią część kulturowych wzorców, wyznaczając etos na-
uki, nigdy nierealizowany, niemożliwy bowiem do zrealizowania, lecz mimo 
to po wszechnie akceptowany, przynajmniej w kręgu kulturowym zachodniego 
świata.

4 Nauka rozwija się w  innych współczesnych kulturach wtedy tylko, gdy przy-
swoją one częściowo wzorce zachodniej kultury z  wypracowaną w  niej me-
todą po znawczą i  z  jej sposobami artykulacji badanego świata. Nauka typu 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



215NEOPSYCHOANALIZ A KULTUROWA I  SPOŁECZNA

ty fundowania nauki, w  tym jej metody, formy jej rezultatów po-
znawczych, jej me tafizyczne podstawy wywodzące się ze starożytnej 
Grecji, abstrakcyj ny i generalizujący sposób myślenia, posługiwanie się 
metodą analizy i syntezy, atomizowanie świata (w najszerszym rozu-
mieniu, niekoniecz nie mechanicy stycznym), są przekazywane jed-
nostkowym podmiotom kulturowo. Te kulturowe przekazy są wpa-
jane wprost do ich nieświa domości, a więc bez udziału ich woli. Dla 
ludzi, dla których kulturo we kody fundujące naukę są kulturowo obce, 
gdyż obca jest im w ogóle cała zachodnia kultura, nauka jest przedsię-
wzięciem całkowicie nie zrozumiałym – czymś skrajnie obcym albo 
dziwactwem, albo też czymś z pogranicza gnozy i szarlatanerii.

Neopsychoanalityczny podmiot poznania – niezależnie od 
przypi sywanej mu przez innych i  doznawanej subiektywnie kre-
atywności ory ginalnej i niezależności poznawczej – nie tworzy po-
znawczych wizji swych własnych tylko, a więc dyktowanych jednost-
kowym doświad czeniem i  autonomicznym intelektem. Artykułuje 
świat zgodnie z  prze kazami, stereotypami, kanonami i  wzorcami 
kulturowymi, z mniema niami o świecie, które mają inni. Jego jed-
nostkowa tożsamość jest bowiem ukonstytuowana przez kulturo-
we społeczności, a jego wzor ce myślenia są poddane dyktatom kul-
tury. Konformizm, tkwiący w ludzkiej naturze, tłumi oryginalność, 
nieograniczone wzloty inwencji, działania intelektu niczym nie-
skrępowanego. Poznanie oryginalne, twór jednostkowego podmio-
tu, produkt jego jednostkowej rozumowej świa domości, jest według 
neopsychoanalityków nie do pomyślenia, gdyż nie do pomyślenia 
jest podmiot istotnie jednostkowy, będący kreacją wyłącznie swej 
sfery wewnętrznej.

Można wysnuć różne wnioski z  tych konstatacji. Po pierwsze, 
z koncepcji neopsychoanalizy wynika, że nie ma w ogóle poznania 
do konywanego przez jednostkowy podmiot, gdyż sam ów podmiot 
jest konstytuowany przez zbiorowości, przez inne podmioty. Pod-
mioty te, konstytuując się wzajemnie, tłumią swą oryginalność, krę-

zachodniego jest zatem obecna w innych kulturach, gdy kultury te nie są czy-
ste, gdy stanowią miesza ninę kultur etnicznych i kultury tak zwanej zachodniej 
cywilizacji.
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pują się na wzajem kulturowymi więzami w swych działaniach po-
znawczych. Jed nostkowy podmiot jest iluzją myśli kartezjańskiej, 
faktycznie będąc tyl ko odtwórcą schematów kulturowych. Z  kon-
cepcji neopsychoanalizy wynika wobec tego także, że należy zanie-
chać rozdzielenia pojęć podmiotu zbiorowego i podmiotu jednost-
kowego. Wszystkie podmio ty poznania, tak zwane jednostkowe, są 
więc zbiorowe w  szczególnym sensie. Zniewoleniu jednostkowego 
podmiotu przez innych – jako że jest ono ulokowane w nieświado-
mości – podmiot ten nie może się prze ciwstawiać, gdyż jest bezbron-
ny wobec swej nieświadomości. Pozna wanie można przyrównać do 
wykonywania poleceń narzucanych jed nostkowemu podmiotowi 
z  zewnątrz, przez kulturę i  społeczności związane z  daną kulturą. 
Poznanie nie jest realizacją indywidualnych zamierzeń poznawczych 
człowieka bezgranicznie wolnego, kierujące go się subiektywnym ro-
zumem.

Czy wiedza wobec tego jest wyłącznie kolażem przeświad-
czeń kul turowych? Czy podmiot poznania – oprócz konstruowa-
nia z zakodo wanych treści kulturowych – wnosi do wiedzy cokol-
wiek nowego, czy wyłącznie przetwarza stare przekonania, czy 
jedynie kopiuje wizje uprzednio już przez kulturę stworzone? Odpo-
wiedź zależy od tego, ja ką funkcję przypisze się ego i zasadzie reali-
zmu w obrazie poznawa nia. Jeśli przyjmie się, że nieświadomość nie 
jest jedynym elementem podmiotu poznania, że dołącza się do niej 
świadome ego, które pełni taką funkcję przypisaną mu w  modelu 
freudowskim, to można utrzy mywać, że podmiot poznania wykra-
cza poza swe wzorce kulturowe i społeczne i odnosi się jakoś – cho-
ciaż przez owe wzorce, w  spo sób nimi obciążony – do świata ze-
wnętrznego. A więc podmiot pozna nia ma zdolność transcendencji 
własnych stanów wewnętrznych. Mimo wszystko, nawet jeśli przyjąć 
zasadę realizmu i istotną funkcję ego (które, należy przy tym pamię-
tać, jest jednak według psychoanalizy wszystkich nurtów zdomino-
wane przez nieświadomość5), to odnosze nie się nie ma charakteru 
kopiującego i włącza w wyniki elementy związane z imprintingiem 
kulturowym i społecznym. I nawet przy tym założeniu twierdzenie 

5 Jest to przecież jedna z najważniejszych tez jednoczących ruch psychoanali tyczny.
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o realizmie jest niepewne, lecz mimo wszystko wydaje się nieco bar-
dziej zasadne i możliwe do przyjęcia niż przy wy snuwaniu episte-
mologicznych wniosków z koncepcji Freuda. W neopsychoanalizie 
kulturowej człowiek, mimo iż sterowany nieświadomo ścią, jest bar-
dziej zwrócony ku światu zewnętrznemu, poddawany nieustannym 
oddziaływaniom zewnętrznym niż w systemie Freuda, we dług któ-
rego jego aktywność ogranicza się do rozwiązywania konflik tów we-
wnątrz psychiki.

Tezy neopsychoanalizy kulturowej można traktować jako źró-
dło racji dla pragmatyzmu i, oczywiście też, dla socjologizujących 
koncep cji wiedzy. Nie są one jednak do takich celów powoływane. 
Neopsychoanaliza jest zupełnie ignorowana jako podstawa analiz 
poznania, podobnie jak nie są zupełnie wnoszone treści psychoana-
lizy freudow skiej do takich analiz.
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rozdział 7
Podmiot poznania w naukach o poznaniu

Nauki o poznaniu jako unia filozofii z nauką

Nauki o poznaniu (cognitive science) rozwijają się nadzwyczaj dyna-
micznie w  ostatnim dwudziestoleciu, inicjując między innymi 
nowy w historii myśli nurt dociekań o sztucznej inteligencji. Cho-
ciaż powsta nie nauk o  sztucznej inteligencji datuje się na lata sie-
demdziesiąte, to ich początki są daleko wcześniejsze. Źródeł namy-
słu nad inteligencją komputerową upatruje się w wystąpieniu Alana 
Turinga Computing Machinery and Intelligence z 1950 roku. Drugi 
nurt nauk o poznaniu, a mianowicie nurt neurofizjologiczny, opar-
ty na materialistycznych roz strzygnięciach kwestii mind-body, jest 
obecny od starożytności w  filo zoficznym dyskursie. Nauki o  po-
znaniu nie wytworzyły go jako nowe go kierunku myśli, ale przeję-
ły z dociekań filozoficznych i częściowo z psychologii. Nowy w tym 
nurcie utworzonym w  obrębie cognitive science jest program kon-
struowania modeli średniego poziomu, a nie dążenie do redukcji do 
swoistych atomów umysłu, tych jednostek ele mentarnych i ontycz-
nie, i  epistemicznie, których poszukiwanie znamio nuje tradycyjną 
filozofię umysłu. Natomiast kwestia psychofizyczna nie jest oczywi-
ście specyficznym problemem cognitive science. Na odwrót, jest to 
problem filozoficzny sensu stricto, jeden z niewielu, o którym sądzi 
się, że zachował filozoficzną autonomię, że zapewnia filozofii jej sa-
modzielne trwanie mimo naporu trendów scjentystycznych z jednej 
strony, a z drugiej, w wyniku programowego ograniczania jej dzie-
dzin eksploracji, między innymi przez wprowadzenie paradygmatu 
lingwi stycznego. Rozstrzygnięcia materialistyczne, charakterystycz-
ne dla jed nego z dwóch nurtów cognitive science, także nie są nowe. 
W filozo fii nurt negujący istnienie niematerialnego umysłu, a przy-
pisujący ludzkiej naturze charakter wyłącznie materialny, reduku-
jący się do własności jego ciała, jest obecny prawie zawsze. Trud-
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no wskazać taki okres w filozofii, w którym ten pogląd zaniknąłby 
zupełnie, chociaż są w  jej dziejach momenty, w  których znajdo-
wał się w defensywie, przy tłoczony przez rozwiązania niemateriali-
styczne, głoszące istnienie sub stancji duchowej, odrębnej od mate-
rialnej. Filozoficzne badania natury umysłu i treści cognitive science 
w jej nurcie neurofizjologicznym są tylko w części wspólne. W na-
ukach o poznaniu chodzi o taką konstruk cję ludzkiego umysłu, któ-
ra obejmuje procesy poznawcze, a wszystkie inne pomija. Natomiast 
w filozofii chodzi o ogólną naturę ludzkiego umysłu; ta zaś nie ogra-
nicza się do funkcji poznawczych. Zresztą już same bazy kategorial-
ne, a więc i sposób konstytucji umysłu w obu tych dziedzinach, są 
zupełnie różne.

Na początku ustalenia terminologiczne. W języku polskim sens 
an gielskiego terminu cognitive science najlepiej oddaje termin „na-
uki o  poznaniu” lub „nauki o  poznawaniu”1. Drugi człon oficjal-
nie przy jętej nazwy „nauki o poznaniu i komunikacji” może budzić 
błędne sko jarzenia co do sensu i nie informuje całkiem jednoznacz-
nie o dziedzi nie badań rozwijanych w cognitive science. Komunika-
cja zachodząca pomiędzy członkami społeczności poznających, wy-
twarzających wie dzę, nie jest oddzielnym przedmiotem rozważań 
w cognitive science, nie jest badana oprócz poznania i nie jest też ba-
dana z nim rów nolegle. Komunikacja w rozumieniu dyskursu po-
między poszczegól nymi podmiotami jest rozpatrywana tylko w tym 
zakresie, w jakim służy poznaniu, w którym jest środkiem nabywa-
nia wiedzy, jej prze chowywania, przetwarzania, przekazywania. Ko-
munikacja staje się szczególnie istotna, jeśli do cognitive science do-
łączy się, w  jej filozoficznym ufundowaniu lub transformacji, idee 
neopragmatyzmu. Dla neopragmatyzmu komunikacja pomiędzy 
członkami społeczności na ukowych wyczerpuje naturę poznania. 
Komunikacja staje się główną cechą konstytutywną poznania, po-
nieważ jego wartość zależy jedynie od kompetencji uczonych kon-
wersujących, czyli komunikujących się pomiędzy sobą, nie zależy 
zaś od sposobu odniesień pozapodmiotowych, od niejęzykowych 

1 Niekiedy spotyka się terminy „kognitywistyka” (m.in. w: Chlewiński 1999, zob. 
np. s. 7) lub „nauki poznawcze” (m.in. w: Crick 1997, zob. np. s. 34).
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środków empirycznych używanych w poznaniu. Językowa konwer-
sacja o odpowiedniej kompetencji i randze nauko wości jest jedynym 
elementem poznania, zanikają wszystkie inne jej elementy stwier-
dzane w  tradycyjnych, referencyjnych koncepcjach. Jednak i opie-
ranie się na ideach neopragmatyzmu nie usprawiedliwia dodawania 
drugiego członu równorzędnie z pierwszym. W naukach o poznaniu 
bowiem, ujętych z neopragmatystycznej perspektywy, cho dzi w dal-
szym ciągu przede wszystkim o  poznanie, a  rola komunika cji tyl-
ko zostaje w nim wzmocniona w porównaniu z koncepcjami daw-
niejszymi. W  neopragmatyzmie jest nie tylko środkiem poznania, 
nie tylko sposobem poznawania, przekazywania wiedzy, komuniko-
wania jej, ale w ogóle wyczerpuje poznanie.

Relacja nauk o poznaniu do nauki

Dla zrozumienia specyficznego charakteru nauk o poznaniu szczegól-
nie ważne znaczenie ma wyświetlenie, jaką relację do nauki i do filo-
zofii inicjuje cognitive science. Nauki o poznaniu wyłaniają bowiem 
wcześniej nieznaną formę wzajemnej zależności filozofii i  nauki, 
którą należy zaliczyć do klasy scjentyzmów. Ale jest to scjentyzm 
nietypo wy, nieznany we wcześniejszych dziejach myśli. Taki też nie-
typowy charakter mają nauki o poznaniu, poruszając się na równo-
rzędnym po ziomie pomiędzy nauką a filozofią.

Scjentyzmy towarzyszą, przynajmniej w  formach utajonych 
i pier wotnych, myśli filozoficznej od wieków. Od wieków toczą się 
dysku sje o statusie filozofii i o jej autonomiczności. Nauka od mo-
mentu swe go powstania w  formie zwanej dojrzałą, to jest od cza-
sów późnego renesansu, stanowiła wartość i  zawsze obiecywała 
wiedzę doskonałą, najbardziej wiarygodny wgląd w  naturę rzeczy. 
W  kulturze świata za chodniego nauka jest prawie stale uznawana 
za najbardziej wiarygod ną formę wiedzy, poza momentami zwąt-
pień wiążących się głównie z jej zbyt przerażającymi albo ze zbyt ni-
kłymi zastosowaniami prak tycznymi i poza momentami religijnych, 
a zwłaszcza pseudoreligijnych oświeceń lub uniesień. Nawet w reli-
gijnych kręgach niefundamentalistycznych, w religiach dopuszcza-
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jących pozareligijne wątki rozumo we, czyli w tych trendach religij-
nych, które akceptują świecką stronę wiedzy, nauka walczy z wiarą 
o  naczelne miejsce w  hierarchii warto ściującej rodzaje poznania. 
Przynajmniej zaś akceptuje neutralną odrębność i nieporównywal-
ność nauki wobec religii.

W najogólniejszym określeniu scjentyzm polega na wprowadze-
niu do filozofii treści nauki, na zniwelowaniu odrębności filozofii od 
nauki, na przyjęciu, że dyskursy nauki i filozofii nie toczą się na od-
rębnych poziomach, lecz zazębiają się, pokrywając się w niektórych 
pla nach w ten sposób, że nauka wytycza, a więc i ogranicza szlaki my-
ślenia w filozofii i treści jej koncepcji. Scjentyzmem jest jakiegoś stop-
nia przesycenie filozofii nauką, uzależnienie pierwszej od drugiej.

Scjentyzmy są bardzo różne. Są rozmaite sposoby ingerencji 
i przenikania nauki do filozofii i rozmaite oddziaływania nauki na 
fi lozoficzne idee i różnorodne kształtowanie ich treści. Zmienia się 
na tura tworzenia ogólnego klimatu dociekań w filozofii i konkret-
nych sposobów konstrukcji wizji. Zmieniają się nadto podstawy 
unaukowiania filozofii; w różnych scjentyzmach różne nauki szcze-
gółowe odgry wają rolę osi orientacyjnej i przewodnika dla filozofii.

Wnikliwą klasyfikację przejścia filozofii na drogę nauki wprowa-
dził Herbert Schnädelbach w 1992 roku. Pierwszy rodzaj unauko-
wienia fi lozofii polega według niego na uznaniu, że istniejąca na-
uka „zaspoka ja wszystkie potrzeby filozoficzne”. To właśnie według 
Schnädelbacha jest scjentyzm. Drugi rodzaj unaukowienia filozofii 
polega na przeło żeniu „tych kwestii filozoficznych, których prawo-
mocność uznaje się bez zastrzeżeń, na problemy logiczne czy na-
ukowo-doświadczalne, przy czym filozofia może dopóty tylko pro-
wadzić swoje ograniczone samoistne życie, dopóki ta interpretacja 
nie dokona się całkowicie”. Scjentyzm jest tu według Schnädelba-
cha tylko ideą regulatywną. Trze cia możliwość unaukowienia filozo-
fii polega na tym, by uznać „jakąś naukę szczegółową o niezagrożo-
nej pozycji za naukę wiodącą i pod porządkować się jej metodologii 
i standardom” (Schnädelbach 1992, s. 154).

W  klasyfikacji Schnädelbacha brakuje najsłabszej odmiany 
scjentyzmu (w  szerszym niż u  niego rozumieniu terminu „scjen-
tyzm”, obejmującym trzy stopnie jego klasyfikacji, zrównującym 
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scjentyzm z filozofią unaukowioną), która polega na niesprzeczności 
wiedzy filozoficznej z naukową, a więc na respektowaniu wyników 
naukowych w filozoficznych koncepcjach w obszarach ich pokrywa-
nia się. W tej odmianie filozofia wykracza poza naukę i porusza się 
we własnym, szerszym od naukowego, problemowym i kategorial-
nym uniwersum oraz w bogatszej dziedzinie skomponowanych tre-
ści. Jednak w punk tach zbieżności uzgadnia swe treści z wynikami 
nauki i podporządko wuje się im.

Scjentyzmy można określić i uporządkować według ich mocy, 
sto sując kategorię redukcji. Filozofia jest scjentystyczna, jeśli na któ-
rymś swoim planie – pojęciowym, problemowym, dziedziny przed-
miotowej, treści – redukuje się do nauki, przynajmniej potencjalnie. 
Redukowa nie potencjalne polega na ogłoszeniu manifestu progra-
mowego; reduk cja jest zamierzeniem jeszcze niezrealizowanym, 
ale wytyczającym kie runek i  charakter przedsięwzięć badawczych. 
W manifeście takim trzeba przystać na ważność wielu autonomicz-
nych kwestii filozoficz nych i jedynie ogłosić, że staną się one w trak-
cie realizacji programu redukcji kwestiami naukowymi, z naukowy-
mi też rozstrzygnięciami. Trzeba ponadto dowieść, że redukcja jest 
możliwa. I taki dowód kry je największe, często nieprzezwyciężalne 
trudności. Redukcja poten cjalna jest ogólnym programem, wytycza 
kierunki filozoficznych dzia łań i  zapowiada całkowite przejście fi-
lozofii w naukę w przyszłości. Jednak nie gwarantuje wykonalności 
redukcji, gdyż z reguły nie okre śla ani ogólnego sposobu transfor-
macji wszelkich pytań filozoficznych na naukowe, ani transformacji 
akceptowanych rozstrzygnięć filozoficz nych na naukowe, ani nawet 
charakteru przekształcania pojęć filozo ficznych w  naukowe. Taki 
charakter ma Quine’owski program naturalizowania epistemologii 
z 1969 roku (Quine 1986, 1990). Zapowiedź Quine’a przekształce-
nia epistemologii w subdyscyplinę neurofizjologii wydaje się mglista 
i bardzo odległa, jeśli nie wręcz niemożliwa. W realnej perspektywie 
rysują się szanse na częściową tylko redukcję. W  efekcie naturali-
zowanie staje się scjentyzmem najsłabszym, zacho wującym częścio-
wą autonomię filozofii (zob. np. Czarnocka 1995). Podobnie rzecz 
ma się z psychologizmem, ewolucjonizmem, biologizmem, socjolo-
gizmem i im podobnymi. Przedmiotowa dziedzina filo zofii okazuje się 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



224 ROZDZIAŁ 7

zawsze bogatsza niż dziedziny nauki, za pomocą których pragnie do-
konać się redukcji. W związku z tym możliwa jest tylko częściowa 
redukcja filozofii do odpowiedniej dziedziny nauki.

Pewne istotne elementy filozofii pozostają niezagrożone bra-
kiem autonomiczności, ponieważ nie są objęte redukcją. Filozofia 
po takiej scjentystycznej redukcji dysponuje więc częściową autono-
mią, a jej byt zostaje wprawdzie okrojony, lecz niezagrożony.

Wszystkie scjentyzmy powstałe do lat osiemdziesiątych głoszą 
pro gram redukcji2 o  rozmaitym zasięgu i dokonywanej na niektó-
rych tyl ko lub wszystkich planach dyskursu. Według scjentystów 
przynajmniej jakaś dziedzina nauki lub nauka in toto jest zdolna do 
naukowego prze organizowania wszystkich problemów filozoficz-
nych, do przedstawie nia ich jako problemów naukowych i  do ich 
wyjaśnienia metodami na ukowymi. Podstawą każdego redukcjoni-
stycznego scjentyzmu jest założenie o  ważności kwestii filozoficz-
nych i częściowej przynajmniej ważności ich rozstrzygnięć. W do-
tychczas pojawiających się scjentyzmach, w niejako już klasycznych 
ich odsłonach, filozofia wiedzie swój byt samoistny do czasu wchło-
nięcia wszystkich jej problemów przez naukę i także rozwiązania ich 
środkami tej nauki. Filozofia jest trak towana jako wzór intelektual-
nego namysłu, taki mianowicie, iż nauka poddaje się jej tak, że doko-
nywanie zabiegów redukcyjnych jest w ogóle możliwe.

Tylko najsłabsza odmiana scjentyzmu (polegająca na uzgad-
nianiu wyników filozofii z  naukowymi w  obszarze ich pokrywa-
nia się) w  niewielkim stopniu degraduje autonomiczność filozofii. 
Inne odmia ny prowadzą do wtopienia filozofii w  naukę, do prze-
jęcia przez filo zofię, nawet bez prób krytycznej dyskusji, treści na-
ukowych, zaak ceptowania ich jako własnych. Filozofia scjentystycz-
na silniejszych odmian staje się dziedziną wtórną, przetwarzając bez 
kreacji treścio wych wyniki uzyskane w nauce, na przykład sumując 
je, organizując na nowo według wprowadzonych reguł klasyfikacyj-
nych, dokonując abstrakcji od ich treści szczegółowych, a więc na 
różne sposoby uo gólniając ich wyniki.

2 Przeważnie jest to program częściowo tylko zrealizowany i  budzący wątpli-
wości, czy da się go zrealizować.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



225PODMIOT POZNANIA W NAUKACH O POZNANIU

Postulat unaukowienia filozofii, podporządkowania jej nauce 
w różnych wymiarach rodzi trudność podstawową, gdyż odmawia 
fi lozofii autonomicznego bytu, skazując ją na zależność i w konse-
kwencji na wtórność wobec nauki, a  w  perspektywie odległej (re-
alizacji pro gramu redukcji) na całkowite jej zniszczenie przez wto-
pienie się w naukę i utożsamienie z nią. Postawa scjentystyczna jest 
destrukcyj na dla filozofii pojętej jako wiedza szczególna, całkowicie 
odrębna od nauki, ze specyficznymi, odrębnymi schematami namy-
słu, innymi po jęciami, problemami, zawartością utworzonych kon-
cepcji; różnice do tyczą wszelkich poziomów dyskursu – od poziomu 
pojęciowego do po ziomu treści utworzonych już koncepcji.

Oferowany przez nauki o poznaniu obraz relacji filozofii do nau-
ki jest na pierwszy rzut oka zagmatwany, momentami niejasny, mo-
mentami wieloznaczny. Mimo to, przy pewnym niewielkim stopniu 
re konstrukcji i do interpretowania, wyłania się z owej mętności kla-
rowne wejrzenie usytuowania filozofii względem nauki w poglądach 
kognitywistów. Cognitive science została zrodzona wspólnie przede 
wszyst kim przez dwie inspiracje wytyczające dwa najważniejsze fila-
ry tej nauki, a mianowicie założenie podobieństwa ludzkiego myśle-
nia do operacji komputerowych oraz założenie biologicznego, mó-
zgowego podłoża i natury zjawisk umysłowych. Nauki o poznaniu 
badają ogól ną naturę inteligencji, architekturę inteligencji, odsłania-
ją pełny zasięg inteligencji, przypisując jej już w swych założeniach 
fundujących dzie dzinę obliczeniowy charakter wszelkich działań in-
teligentnych. Her bert A. Simon i  Craig A. Kaplan definiują nauki 
o poznaniu jako ba danie inteligencji (ludzkiej, zwierzęcej, kompute-
rowej i inteligencji abstrakcyjnej, nieufundowanej w żadnym szcze-
gólnym obiekcie indy widualnym) i  jej procesów obliczeniowych 
(Simon, Kaplan 1989, s. 2). Alternatywnie określa się nauki o po-
znaniu jako takie, które badają układy poznawcze, a inaczej układy 
inteligentne, bez przyjmowania w założeniach wstępnych charakte-
ru owych systemów. Obliczeniowość jest głównym, a niekiedy wy-
daje się, że także jedynym, atrybutem in teligencji według kognity-
wistów, zwłaszcza związanych z nurtem sztucznej inteligencji. Ten 
nurt czerpie z osiągnięć logiki, w tym z for malnej, która konstruuje 
rozmaite systemy logiczne w celu modelowa nia struktur ludzkiego 
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myślenia; algorytmiczność myślenia jest przyj mowana w takich sys-
temach jako założenie wstępne, bez roztrząsania w analizach. We-
dług innych kognitywistów centralnym pojęciem na uk o poznaniu 
jest pojęcie symbolicznej reprezentacji. Ten pogląd głosi między in-
nymi grupa kognitywistów z Lund założona przez Petera Gardenfor-
sa i wokół niego skupiona. Grupa z Lund głosi poglądy bar dziej zbli-
żone do filozoficznej epistemologii niż środowiska kognity wistów 
amerykańskich, których główny punkt wsparcia lokuje się w lo gice 
formalnej i  metodach obliczeniowych. Podstawowy problem tego 
nurtu, ogniskujący badania, dotyczy – tak jak w całej epistemologii 
no wożytnej – sposobów poznawczego reprezentowania przez pod-
miot rzeczywistości względem niego zewnętrznej. Znaczący nurt 
w cogni tive science przyjmuje w punkcie wyjścia, w charakterze za-
łożeń wyjściowych, że myślenie ma charakter procesu inferencji lub 
rozumowa nia (wnioskowania) i stosuje się w nim reprezentację ję-
zykową lub inną symboliczną, jednak o takich samych jak językowe 
własnościach istot nych dla poznania. Znacznie mniej wyraźnie za-
znaczone jest ujęcie po znania jako procesu heurystycznego rozwią-
zywania problemów, w którym to procesie używane są reprezentacje 
modelujące sytuacje problemowe.

Nauki o poznaniu nie są tworem jednolitym na żadnym z pozio-
mów – ani metodycznym, ani kategorialnym, ani nie uzgadniają ze 
so bą oferowanych treści. W formowaniu nauk o poznaniu uczestni-
czą psychologia eksperymentalna i poznawcza, nauki komputerowe, 
ling wistyka, filozofia, neurobiologia i  neurofizjologia, antropolo-
gia, ekonomia, psychologia społeczna. Wśród działów filozofii, któ-
re ucze stniczą w tworzeniu nauk o poznaniu, Craig A. Kaplan i Her-
bert A. Si mon wyróżniają logikę (głównie symboliczną i formalną) 
i epistemo logię (Simon, Kaplan 1989, s. 2–3). Grupa z Lund dodaje 
semantykę kognitywną, teorię metafory (nie literacką, ale filozoficz-
ną), teorię dzia łania, a przede wszystkim teorię reprezentacji. Należy 
ponadto uzupeł nić je o założenia fundujące dyskurs, a należące do 
różnych dziedzin filozofii, także – co nieuniknione w każdym wy-
padku – o założenia me tafizyczne.

In statu nascendi nauki o poznaniu są sumą oddzielnych perspek-
tyw, z których bada się poznanie. Nie dają obecnie jednego, spójnego 
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obrazu, lecz fragmentaryczne, wzajemnie różne, także konkurencyj-
ne. W naukach o poznaniu dominują dwa trendy – psychologicz-
no-neurofizjologiczny i  oparty na modelach sztucznej inteligen-
cji. Pozostałe per spektywy badawcze są mniej rozbudowane lub jest 
mniej pewne, czy przynależą do nauk o poznaniu albo są mniej dla 
tych nauk specyficz ne3. W naukach o poznaniu dąży się do unifika-
cji cząstkowych per spektyw, do ich zespolenia, między innymi przez 
postulowanie mo deli koneksyjnych, łączących dwa główne filary co-
gnitive science, czyli łączące wyniki ze sztucznej inteligencji z bada-
niami prowadzonymi w neuropsychologii. Najczęściej takie modele 
nie są unifikacjami róż nych sposobów ujmowania tego samego pro-
blemu, lecz posiłkują się wiedzą o architekturze (budowie) kompu-
terów i funkcjonowaniu ich programów do przedstawienia architek-
tury (budowy) umysłu i sposo bów jego funkcjonowania.

Można jednak wątpić, czy realizacja unifikacji jest możliwa. I to 
nie wyłącznie z powodu ułomności stanu obecnego, braku odpowie-
dniego zaawansowania badań. Podstawową trudnością jest zasad-
ność założeń leżących u  podstaw postulatu unifikacyjnego. Postu-
lat ten gło si mianowicie, że ludzki umysł (najczęściej utożsamiany 
z ludzkim mózgiem) funkcjonuje tak samo, jak inne systemy (nie-
człowiecze) po znawcze, a ponadto że wszystkie takie systemy, łącz-
nie z ludzkim sy stemem poznawczym, są tak samo zbudowane, czyli – 
posługując się terminem kognitywistów – mają taką samą budowę.

Przedmiotowa dziedzina rezerwowana wcześniej dla filozofii, 
konstytuowana przez problem poznania, staje się dziedziną nauki; za 
taką przynajmniej uznają się nauki o poznaniu. Podjęcie przez naukę 
problemu poznania, a zwłaszcza problemu podmiotu poznania jest 
oceniane jako krok rewolucyjny. Przed powstaniem cognitive scien-
ce problem poznania należał niepodzielnie do filozofii. Uznawany 
był za kwestię autonomicznej filozofii, którą od nauki dzieli wyraź-
na i nie przekraczalna przepaść. Problem poznania i charakter pod-
miotu pozna jącego były ostoją filozofii autonomicznej, obszarem, 

3 Na przykład badania języka są mało specyficzną domeną cognitive science. 
W dużej mierze są przejmowane z naukowego językoznawstwa lub z filozofii 
języka, gdy okazuje się to konieczne dla roztrząsania pewnych kwestii dotyczą-
cych inteli gencji.
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którego nauka nie była zdolna przejąć. To zapewniało filozofii nie-
zagrożony byt. Ka tegorie umysłu, stanu mentalnego, wnioskowań, 
myślenia, rozumowa nia były do czasu powstania nauk o poznawa-
niu kategoriami wyłącznie filozoficznymi; nauka nie podejmowała 
prób wyjaśnienia fenome nu poznania ani w kategoriach czerpanych 
z  filozoficznej tradycji, ani w  żadnych innych. Nawet psychologia, 
powołana przecież do badania ludzkiej psychiki, a więc – jak moż-
na było mniemać – i stanów po znawczych, nie drążyła problemu po-
znania. Zajmowała się prostszy mi, bardziej podstawowymi sferami 
ludzkich zachowań, a uczenie, je śli stanowiło przedmiot badań, jak 
u Pawłowa, było ograniczane do poznawania elementarnych odru-
chów. W  poznaniu tego typu nader trudno znaleźć podobieństwo 
z tworzeniem poznawczych, symbolicz nych obrazów świata.

W naukach o poznaniu filozofię traktuje się jako jedną z nauk 
ucze stniczących w tworzeniu modeli układów poznawczych. U ko-
gnitywistów nie rodzą się wahania co do odmiennego statusu filozo-
fii, co do jej odrębnej od nauki formy intelektualnego dyskursu, co 
do niemoż ności łączenia na jednym poziomie rozważań filozoficz-
nych z  badania mi naukowymi. Dla dyskursu prowadzonego przez 
kognitywistów cha rakterystyczne jest stałe przechodzenie od filozo-
fii do argumentów i toku rozumowania właściwego naukom, zarów-
no empirycznym, jak i  formal nym, i  naprzemienne powoływanie 
argumentów z obu tych dziedzin. Charakterystyczne jest też łącze-
nie argumentacji, wspomaganie się roz strzygnięciami filozoficzny-
mi tam, gdzie środki nauki wyczerpują się. Typowe też jest czerpanie 
z filozoficznych założeń, które wytyczają szla ki myślenia w naukach 
o poznaniu. Rozważaniom kognitywistów sta le towarzyszy zapomi-
nanie, które należy uznać za świadome, że pomię dzy filozofią a na-
ukami przyrodniczymi i formalnymi rozciąga się według wielu uczo-
nych i filozofów głęboka i zasadnicza różnica jako ściowa – charakteru 
treści, metod badawczych, konceptualizacji i natu ry problemów. Ko-
gnitywiści zasypują przepaść pomiędzy nauką a filo zofią, przemiesz-
czając się płynnie na przykład od klasycznych sformułowań proble-
mu psychofizycznego do kwestii sieci neuronalnych i rozstrzygając 
problem kartezjańskiego mostu, zagadnienia istnienia i genezy świa-
domości na podstawie specyficznego funkcjonowania ta kich sieci. 
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Można stwierdzić, że cognitive science jest interdyscyplinar ną lub, le-
piej, multidyscyplinarną dziedziną ludzkiego poznania.

Kognitywiści widzą wkład filozofii do nauk o  poznaniu tak 
oto. Przede wszystkim uznają logikę za dawno utworzoną, dobrze 
ugruntowaną dziedzinę badań ludzkiej inteligencji. Krok przełomo-
wy w tych badaniach, w ujęciu kognitywistów, stanowi matematyza-
cja logiki w początkach XX wieku. Szczególnie doniosłe jest według 
nich przed stawienie procesów inferencji jako procesów manipula-
cji symbolami. Ta transformacja dostarcza, zdaniem kognitywistów, 
podstawowych idei dla ujmowania myślenia jako przetwarzania in-
formacji. I ten wła śnie krok ma znaczenie rewolucyjne dla powsta-
nia nauk o poznaniu. Zasięg koncepcji modelującej myślenie w ka-
tegoriach przetwarzania informacji jest obecnie znacznie bogatszy, 
niż był na początku XX wie ku. Został wzbogacony między innymi 
wynikami w  logikach niemonotonicznych ujmujących rozumowa-
nia odnoszące się do informacji w rozległych bazach danych. Wy-
niki cenne dla nauk o poznaniu dostarczają także formalna teoria 
maksymalizacji użyteczności i wnio skowań Bayesa oraz teoria de-
cyzji. Te koncepcje, należące do szero ko pojmowanej logiki, na po-
graniczu ekonomii i statystyki matema tycznej, kognitywiści uznają 
za tworzące ważny element normatywnej teorii inteligencji (Simon, 
Kaplan 1989, s. 5–6).

Kognitywiści przejmują część epistemologii (filozoficznej), włą-
czając ją w zakres nauk o poznaniu. Rozważają niektóre ważne pro-
blemy epistemologiczne, między innymi zagadnienie psychofizycz-
ne, problem intencjonalności, kwestię istnienia, natury i własności 
qualiów, kwestię dychotomii subiektywny–obiektywny, problem 
percep cji, pamięci (zob. Harman 1989, s. 831–844). Problemy te i im 
podob ne są adaptowane do nauk o poznaniu bez istotnych transfor-
macji, w tej postaci, w jakiej są zastane w filozofii. I są też rozpatry-
wane środka mi typowymi dla filozofii. Za wyrazisty przykład takiej 
procedury fi lozoficznej, przenoszonej bez zmian do nauk o pozna-
niu, może posłu żyć treść przywołanej powyżej rozprawy Gilberta 
Harmana Some Philosophical Issues in Cognitive Science: Qualia, In-
tentionality; and the Mind-Body Problem z 1989 roku. Śledząc spo-
sób prezentacji sta nowisk (stricte filozoficznych) i argumentacji (ty-
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powo filozoficznej), odnosi się nieodparte wrażenie, że tekst jest 
typowo filozoficzny, a nie naukowy.

Ukonkretnię te konstatacje dla przypadku rozważania przez 
Har mana zagadnienia psychofizycznego. Harman stoi na stanowi-
sku cha rakterystycznym dla filozofa, a nie dla uczonego, co do re-
lacji pomiędzy umysłem a ciałem. Ma mianowicie wątpliwości, czy 
można obe cnie zrozumieć, jak zjawiska umysłowe wypływają z pro-
cesów czysto fizycznych. Ma także wątpliwości, czy natura zjawisk 
umysłowych jest fizyczna (Harman 1989, s. 831). A pogląd o fizycz-
ności umysłu jest przecież niepodzielnie głoszony w nauce. Dysku-
tując zagadnienie psy chofizyczne, Harman skupia się na trzech fi-
lozoficznych stanowiskach: behawioryzmie, funkcjonalizmie (który 
jest słabą wersją teorii iden tyczności typów) i  złożonym behawio-
ryzmie (complex behaviorism). Argumentacja nie przywołuje wyni-
ków z neurofizjologii ani z innej na uki i ma typowy filozoficzny cha-
rakter. Jest to trend powszechny, a  nie wyjątek. Taki też charakter 
przybierają rozważania nad naturą umysłu wielu innych kognitywi-
stów, na przykład Paula M. Churchlanda w mo nografii Plasticity of 
the Mind.

W  naukach o  poznaniu wyróżnia się trzy szlaki tworzenia 
mode li abstrakcyjnych procesów inteligencji. Pierwszy szlak pro-
wadzi przez zbadanie charakteru zachowań inteligentnych w świe-
cie biolo gicznym, przede wszystkim ludzkim, i dokonanie abstrakcji 
od ich fizycznych i biologicznych uwarunkowań. Drugi szlak polega 
na kon strukcji abstrakcyjnej teorii zachowań inteligentnych, nieza-
leżnej od ja kichkolwiek fizycznych i biologicznych wpływów. Trzeci 
szlak zasa dza się na badaniu inteligencji komputerowej i wyłuskaniu 
w ten sposób zasad obliczeniowych rządzących organizacją i zacho-
waniem inteli gentnych programów.

Właściwy poziom wyjaśnień kognitywistycznych nie jest usta-
lony jednoznacznie. Niektórzy kognitywiści upatrują go w  pozio-
mie fizjo logii mózgu i faktów neuronalnych. Jednak to ujęcie, zbyt 
zbliżone do neurofizjologicznego, na ogół rodzi sprzeciw. Szerzej ak-
ceptowana jest koncepcja średniego poziomu, ufundowana w kate-
gorii przetwarzania informacji, wznosząca się ponad poziom neuro-
fizjologiczny. Pozwala ona wchłonąć logikę formalną i psychologię 
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poznawczą oraz neurofizjologię i tworzy lub przynajmniej daje na-
dzieje na utworzenie pewnej koncepcji zespalającej aspekty wiedzy 
o  układach poznawczych ofero wanych przez szczegółowe dziedzi-
ny wiedzy.

Nauki o  poznaniu traktują filozofię równorzędnie z  nauka-
mi szczegółowymi, nadając jej taki sam status, jak tym naukom. 
Ustawia ją filozofię na tym samym planie, co nauki szczegółowe przez 
przyjęcie, że filozofia uzupełnia luki wiedzy naukowej, że w takim 
uzupeł nianiu nie są przeszkodami – o ile w ogóle istnieją – ani róż-
nice po jęciowe, ani metodyczne, ani odmienność dziedziny przed-
miotowej. Zatem kognitywiści uznają jedność nauk szczegółowych 
i filozofii w drążeniu problemu poznania.

Można stąd wysnuć wniosek, że kognitywiści uważają filozofię 
za dziedzinę analogiczną do nauki szczegółowej lub za surogat takiej 
na uki, powoływany wtedy, gdy nie są prowadzone relewantne bada-
nia naukowe. W obrazie nauk o poznaniu filozofia nie jest dziedzi-
ną orga nizującą lub fundującą dyskurs naukowy, dostarczającą mu, 
na przy kład, przesłanki metafizyczne lub wytyczającą ogólne regu-
ły myśle nia o poznaniu. Filozofia nie zajmuje miejsca wyróżnionego 
i nie ma charakteru specjalnej dziedziny wiedzy. Nie gra też szcze-
gólnej roli, odmiennej od roli nauk szczegółowych uczestniczących 
w przedsię wzięciu zwanym cognitive science. Filozofia znajduje się 
na tym sa mym poziomie, co inne składowe dziedziny nauk o pozna-
niu. Filozo fia jest jedną z  dyscyplin szczegółowych rozstrzygającą 
pewne zagadnienia poznania predestynowane do tego. Jakie? Wybór 
jest do syć dowolny, niekiedy nawet chimeryczny. Na przykład kwe-
stia qualiów należy do obszaru filozofii, kwestia natury myślenia i jej 
najogól niejszych charakterystyk oraz kwestia substancjalnego fun-
dowania inteligencji nie należą. Ogólnie rzecz biorąc, podział na py-
tania filo zoficzne, włączane do nauk o poznaniu, oraz na te kwestie 
kognitywistyczne, które do filozofii nie należą, dokonywany jest do-
syć dowol nie. Niektóre pytania jawnie filozoficzne wyprowadzane są 
z obszaru filozofii w dziedzinę nauk szczegółowych. Nie dyskutuje się 
zasadno ści odwołania filozoficzności kwestii. Nie dyskutuje się rów-
nież z two rzonymi w filozofii ich ujęciami i rozstrzygnięciami. Nauki 
szczegóło we i filozofia egzystują w naukach o poznaniu obok siebie, 
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nie wpływając na siebie, ale tylko wspomagając się w realizowaniu 
zamie rzeń badawczych.

Nauki o  poznaniu kreują nowy, nieredukcyjny rodzaj scjenty-
zmu. Kognitywiści nie dążą do przeniknięcia filozofii treściami nauk 
o po znaniu. Chociaż niekiedy utrzymują, iż nauki te zastępują lub 
zastąpią w  przyszłości epistemologię, czyli filozoficzną teorię po-
znania, to ich realizowany program nie kroczy ku redukcji filozo-
fii do nauki. W obszarze swych działań kognitywiści nie postulują 
wprowadzenia do fi lozofii naukowych idei i treści jako zasad regu-
latywnych myślenia fi lozoficznego. Wprawdzie część obszaru co-
gnitive science przejmuje po prostu problematykę rezerwowaną dla 
epistemologii i ogłasza nauki o poznaniu nową, dojrzałą epistemo-
logią. Czyni to, zawłaszczając część problematyki epistemologicznej, 
zmniejszając dziedzinę epistemologii. Widać to już w podwalinach 
konstrukcji kognitywistycznych, w  de klaracjach programowych. 
Jednak w  pozostałym, znaczącym obszarze nauki o  poznaniu ko-
gnitywiści przejmują problemy i rozstrzygnięcia filozoficzne, nie po-
dejmując ich prób transformacji do nauki, nie zmie niając ich w ża-
den sposób. Włączają część filozoficznego obszaru ba dawczego, jego 
pojęć, problemów, argumentacji, rozstrzygnięć w ob szar nauk o po-
znaniu bez jakichkolwiek transformacji. Cognitive science ignoru-
je różnice pomiędzy naukami szczegółowymi a  filozo fią, przede 
wszystkim wydaje się odrzucać różnicę w statusie obu tych dziedzin 
ludzkiego poznania, która powoduje niemożność ich proste go su-
mowania i przekraczania granicy pomiędzy nimi.

W  naukach o  poznaniu filozofia nie jest kształtowana przez 
naukę. Nauka nie jest w  cognitive science dziedziną nadrzędną, 
podporządko wującą sobie filozofię, wytyczającą charakter jej reflek-
sji i rozstrzy gnięć, jak to dzieje się w scjentyzmach dotychczas two-
rzonych. W na ukach o poznaniu filozofia i nauka egzystują jako rów-
norzędne dziedziny eksploracji problemu poznania. Pozostają one 
obok siebie, na tych samych poziomach, występując jako dziedzi-
ny intelektualne o ta kim samym statusie. Tworzą unię, wspomagając się 
wzajemnie, uzupeł niając nawzajem swoją problematykę, stawiając 
problemy inspirowane bądź filozofią, bądź nauką i rozstrzygając je 
w duchu naukowym bądź w duchu filozoficznym, w zależności od 
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charakteru i problemu oraz możliwości środków, jakimi dysponują 
obie dziedziny wiedzy. Fi lozofia przywoływana jest wszędzie w tych 
obszarach nauk o pozna niu, w których nie ma możliwości rozstrzy-
gnięcia kwestii metodami składowych szczegółowych dziedzin na-
uki. W obszarach naukowej terra incognita problemy dyskutowane 
są środkami filozoficznymi i fi lozofia w  tych obszarach zachowuje 
całkowitą, niezagrożoną auto nomię. W tej dziedzinie filozofia ana-
lizuje zagadnienia poznania wła snymi środkami specyficznymi, nie 
podejmując redukcji kwestii filozoficznych i  ich rozstrzygnięć do 
kwestii naukowych. Filozofia i  nau ka podążają w  cognitive science 
równoległymi, niezależnymi tropami.

Dotychczasowe formy scjentyzmu prowadziły filozofię do braku 
autonomii. Czyniły ją dziedziną wtórną wobec nauki, także między 
in nymi mimo pozornie gloryfikujących haseł ogłaszających ją królo-
wą nauk. Filozofia stawała się zależna od nauki w różnych płaszczy-
znach, podporządkowana nauce w treściach i pojęciach, w charak-
terze kon strukcji, w typach tworzonych wizji. Kognitywiści zamiast 
redukcji wprowadzają unię. Filozofia zostaje zrównana z nauką, po-
zostając au tonomiczna w całości swego zachowanego obszaru, cho-
ciaż zarazem zmniejsza się obszar jej eksploracji. Kognitywiści sytu-
ują filozofię po między naukami szczegółowymi, ustalając jej status 
jako równorzęd ny z dziedzinami nauki. Chodzi im właśnie o usy-
tuowanie filozofii rów norzędne z  dziedzinami szczegółowymi na-
uki, a nie jakiekolwiek odrębne, na przykład organizujące dziedzinę 
przedmiotową, fundują ce dyskurs, konstruujące sposób argumenta-
cji czy jeszcze inne, cha rakterystyczne dla wszelkiej filozofii. W uję-
ciu kognitywistów filozo fia prowadzi z  nauką zespolone badania 
przede wszystkim w unii przedmiotowej i pojęciowej4.

Status filozofii postrzeganej z perspektywy nauk o poznaniu jest 
taki oto: filozofia po prostu jest już nauką lub ma status z nią tożsa-
my, zachowując w swym pozostawionym obszarze całkowitą autono-
mię. Ten nowy rodzaj scjentyzmu wyrasta paradoksalnie z przyzna-
nia nauce częściowej niemocy, przyznania niemożności rozważania 

4 Dla kognitywistów jedność metody wydaje się mieć tylko drugorzędne 
zna czenie.
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pro blemu poznania wyłącznie środkami naukowymi. Z jednej stro-
ny, scjentyzm przyznany filozofii przez nauki o poznaniu jest silny, 
gdyż nadaje filozofii status nauki. Z drugiej strony, jest on słaby, gdyż 
nie zagraża autonomiczności filozofii, jedynie wyłącza z  jej obsza-
ru część problemów i rozstrzygnięć i przenosi je do obszaru nauki.

Zachodzi ponadto bliskie pokrewieństwo pomiędzy nauka-
mi o po znaniu a najnowszymi trendami scjentystycznymi w filozo-
fii. Szeroka fala podejmowanych obecnie badań epistemologicznych 
czerpie z na uki. Scjentystyczne ujęcia poznania rozpowszechniają się 
w  coraz to nowych wersjach, począwszy od Quine’owskiego natu-
ralizmu. Do tren dów scjentystycznych należy między innymi funk-
cjonalizm Hilarego Putnama w kwestii mind-body, materialistyczne 
koncepcje J. J. C. Smarta i Davida M. Armstronga, neurofizjologicz-
ne idee Maria Bungego, koncepcje umysłu Jerry’ego Fodora i Pau-
la M. Churchlanda stojące na pograniczu cognitive science i filozofii.

Charakter nauk o poznaniu jest dwoisty – i naukowy, i filozoficz-
ny. Filozofia i  nauki szczegółowe egzystują w  tych naukach obok 
sie bie, tak aby utworzyć modele poznania średniego poziomu, nie 
reduku jące poznania do pierwotnych „komórek poznawczych”, do 
ontycznych podstaw poznania, a jednocześnie negując program ści-
słego behawioryzmu, poruszający się na fenomenologicznym po-
ziomie przetwarzania in formacji. To właśnie pojęcie przetwarzania 
informacji jest fundamental ną kategorią nauk o  poznaniu; z  per-
spektywy swoiście skonstruowanego przetwarzania informacji uj-
muje się poznanie. Modele poznania jako przetwarzania informacji 
mają też dwoisty charakter – naukowy i filo zoficzny. Z powodu tego 
dwoistego charakteru filozofia może zawła szczać nauki o poznaniu, 
uznając je za dziedzinę intelektualną bliską fi lozofii, będące w pew-
nych aspektach po prostu filozofią.

Cognitive science nie jest jednolitą dziedziną badań. Panuje 
w  niej naturalny trend do unifikacji, a  niekiedy nawet przeświad-
czenie, że ta ka unia już powstała. Jednak zespolenie różnych po-
dejść do poznania tworzonych w obrębie cognitive science znajduje się 
w  stadiach po czątkowych i  ma prowizoryczny charakter. Dopiero 
są podejmowane próby tymczasowych konstrukcji zespalania róż-
nych modeli poznania, oferowanych przez różne dziedziny składowe 
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nauk o poznaniu, w tym głównie przez neurofizjologię na średnim, 
informacyjnym poziomie ba dań oraz przez nauki o sztucznej inteli-
gencji. Zespalanie przyjmuje po stać wykorzystywania kategorii po-
jęciowych w tworzeniu neurofizjo logicznych modeli umysłu, iden-
tyfikowanych z  modelami mózgu, przede wszystkim tworzonych 
w psychologii poznawczej, która jest bardzo bliska neurofizjologii. 
Typowymi kategoriami pojęciowymi sto sowanymi do tworzenia 
modeli umysłu są pojęcia: „przetwarzanie informacji”, „schematy, 
których funkcją jest przewidywanie i absorpcja dostępnych w śro-
dowisku informacji” (Neisser 1999, s. 178–179), „ab strakcyjny neu-
ron, który jest fundamentalnym procesorem” itd.

Kategoria podmiotowości w naukach o poznaniu

Powstanie i program badawczy nauk o poznaniu przywracają poję-
cie podmiotu poznania do filozoficznych badań nad poznaniem, je-
śli po traktuje się, czego poprawność wykazywałam wyżej, te nauki 
jako rów norzędne zespolenie dyskursu filozoficznego z naukowym. 
Nawet je śli odrzuci się unię, to koncepcje tworzone w naukach o po-
znaniu stanowią silną i  bezpośrednią inspirację do kształtowania 
filozoficz nych ujęć podmiotu poznania. Kognitywiści wytyczają po-
jęcie podmio tu poznania jako kategorialną podstawę badań nad po-
znaniem. U  pod staw tego kategorialnego schematu tkwi założenie 
o istotności badania podmiotu dla zgłębienia natury poznania. Za-
łożenie to jest determino wane przeświadczeniem z innego poziomu, 
a mianowicie założeniem o istotności podmiotu poznania dla wyzna-
czenia natury poznania. Wbrew poglądom współczesnej epistemo-
logii, głównie filozofii ana litycznej – cognitive science przyjmuje, że 
kategoria podmiotu pozna nia nie jest neutralna dla ujawnienia natu-
ry poznania, ale przeciwnie, jest dla tego ujawnienia najważniejszym 
czynnikiem. Pod względem tego podstawowego programowego za-
łożenia nauki o poznaniu powra ca więc do wizji kartezjańskiej. Cha-
rakter poznania staje się na powrót – tak jak w całej zapoczątkowanej 
przez Kartezjusza filozofii świado mości – determinowany charak-
terem i naturą podmiotu poznania, cho ciaż w naukach o poznaniu 
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świadomość nie jest w konstytucji podmio tu poznania fundamental-
nym czynnikiem, nawet nie jest ona zawsze obecna, a jej występowa-
nie jest i sporadyczne, i sporne. Pod wzglę dem konstytucji dziedzi-
ny badań postawienia podmiotu poznania w centrum badań nauki 
o poznaniu są bliskie założeniom nowożytnej epistemologii, wypar-
tej – w najogólniejszym ujęciu – przez wpro wadzenie do filozofii pa-
radygmatu lingwistycznego. Z perspektywy konstytucji dziedziny ba-
dań nauki o poznaniu przeprowadzają zatem swoistą kontrrewolucję, 
ignorując wgląd współczesny i cofając się do schematu ukształtowa-
nego w nowożytności. W cognitive science z na tury podmiotu pozna-
nia, ze sposobów funkcjonowania podmiotu i z je go możliwości po-
znawczych wyłaniany jest charakter poznania. Pro blem charakteru 
wiedzy, czyli ogółu rezultatów poznawczych, jest wtórny wobec cha-
rakteru podmiotu poznania i jego operacji poznaw czych.

W  odrodzeniu głównej kategorii wyczerpuje się niewątpliwe 
podo bieństwo podejścia w  naukach o  poznaniu do ujęcia, które 
charaktery zuje filozofię świadomości. Problem transcendencji, wy-
znaczający spo sób kształtowania dyskursu nowożytnej epistemolo-
gii, powraca w cognitive science w całkiem nowej wersji, a mianowi-
cie w postaci pytania o reprezentowanie świata przez stany podmiotu 
poznania, możliwości, charakter i  zasięg reprezentowania, a  więc 
w wersji py tania o zdolność przejścia od stanów poznawczych pod-
miotu do sta nów rzeczywistości poznawanej i o charakter owej rze-
czywistości. Pro blem ten jest tak postawiony, że nie prowadzi w ogó-
le do stanowisk idealistycznych. Zakłada bowiem istnienie związku 
pomiędzy podmio tem poznania a światem wobec niego zewnętrz-
nym i unika problemu „kartezjańskiego mostu”. Zakłada zatem roz-
strzygnięcie realistyczne, pomijając podstawy filozoficznych wątpli-
wości i dyskusje prowadzo ne pomiędzy realizmem a antyrealizmem. 
Kwestia odbudowywania ze stanów podmiotu obrazów poznawane-
go świata, świata wykraczające go poza wiedzę, jest stawiana tylko 
w neurofizjologicznym nurcie nauk o poznaniu. Idea reprezentowa-
nia w umyśle świata pozapodmiotowego, pokrewna idei transcen-
dencji, funduje schemat poznawania w  neurofizjologicznej części 
cognitive science. Problem reprezentowa nia jest natomiast w  ogóle 
nieobecny w nurcie sztucznej inteligencji.
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Nie da się postawić tego problemu w tym nurcie, gdyż dziedzi-
na funk cjonowania sztucznej inteligencji jest ograniczona do opera-
cji syntaktycznych, a wobec tego nie można skonstruować w niej re-
lacji reprezentacji.

Konstytucja podmiotu poznania w  cognitive science nie jest 
jed nolita; tu, ponownie, pojawia się rozdwojenie rozstrzygnięć na 
dwa nur ty, neurofizjologiczny i sztucznej inteligencji. Nurt neuro-
fizjologiczny zakłada kartezjańską konstrukcję podmiotu poznania. 
Główny problem tego nurtu polega na identyfikowaniu, w manie-
rze materialistycznej, konstytutywnych atrybutów podmiotu po-
znania przejętych z nowożyt nej filozofii. Zakłada się, że naczelnymi 
własnościami podmiotu są ro zum i  świadomość. Konkretniej za-
tem, problem polega na neurofizjo logicznej identyfikacji rozumu 
i  świadomości; atrybutom podmiotu poznania mają być przypo-
rządkowane poszczególne części mózgu lub jego określone funkcje 
na poziomie neuronalnym. Nie powstała dotych czas identyfikacja 
na tyle wiarygodna, że spełniałaby obowiązujące kry teria naukowo-
ści. Rozum, redukowany w zamyśle do określonych par tii central-
nego układu nerwowego lub traktowany jako złożona, emergent-
na własność mózgu, wymyka się wiarygodnym, w miarę sta bilnym 
rekonstrukcjom, mimo dynamicznego rozwoju badań nauko wych. 
Anatomia mózgu i  architektura jego funkcjonowania nie są roz-
poznane w stopniu wystarczającym – lub też w sposób odpowied-
ni – z  właściwą perspektywą badawczą dla identyfikacji części ze 
stanami, procesami czy aktami umysłowymi, mimo najnowszej, 
permanentnej rewolucji w  neurofizjologii i  wszystkich dziedzi-
nach nauki z  nią sprzężo nych. Także modele funkcjonalne, które 
poszukują siedliska rozumu w  określonych typach operacji neu-
ronalnych, a  nie w  szczególnych par tiach mózgu, są niestabilne, 
chwiejne, niepoparte odpowiednio prze konującymi świadectwami 
empirycznymi. Są więc tak słabo ufundo wane, że traktuje się je jako 
tymczasowe, prowizoryczne hipotezy, głównie o charakterze instru-
mentalnym. Proponuje się je do rozwią zania szczególnych proble-
mów, z założeniem, że nie dają jakiegokol wiek adekwatnego obra-
zu rzeczywistości. Świadomość stanowi naj większą trudność, gdyż 
wymyka się wszelkim identyfikacjom z  obiektami neuronalnymi. 
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Nie ma nawet ogólnych, przekonujących hipotez, z jakimi obiekta-
mi identyfikować świadomość. Najnowsza wiedza neurofizjologicz-
na, mimo dynamicznie prowadzonych, rozle głych badań, jest na-
dal zbyt uboga, aby skonstruować neurofizjologicz ny odpowiednik 
świadomości, pojętej chociażby zdroworozsądkowo, bez filozoficz-
nych zgłębień problemu. Można też przypuszczać, że świadomość 
w ogóle nie poddaje się naukowym rekonstrukcjom, bę dąc wytwo-
rem specyficznie filozoficznym. Jako produktu autonomicz nego fi-
lozofii świadomości z jakichś niezgłębionych powodów nie da je się 
przetransformować go do nauki, gdyż w niej rozpływa się i zanika 
w gmatwaninie stanów neurofizjologicznych. Przeważnie neurofi-
zjologowie-kognitywiści nie wypowiadają się obszernie w tej kwe-
stii, a najczęściej w ogóle pomijają ją milczeniem. Lub też powołują 
obja śnienia oferowane w filozofii, posługując się także tradycyjnym 
filo zoficznym aparatem pojęciowym, i na tym poprzestają. W każ-
dym wypadku utrzymują, że rekonstrukcja świadomości z neuro-
nalnych sta nów mózgu jest zasadniczo możliwa i  zostanie prze-
prowadzona, kie dy badania nad mózgiem osiągną odpowiednio 
wysoki stopień zaawan sowania. Włączenie świadomości do zbio-
ru cech konstytuujących podmiot poznania ma zatem charakter fi-
lozoficznego postulatu, ogól nie postawionej hipotezy, niesprawdzo-
nej metodami nauki. Zresztą hi poteza ta jest właściwie nienaukowa 
jako zbyt ogólnikowa i  niezada jąca kategoryzacji, a  przez to nie-
wyznaczająca nawet ogólnie ani obiektu, ani sposobu badań. Sta-
nowisko filozoficzne w  kwestii ontycz nej natury świadomości nie 
jest przez kognitywistów-neurofizjologów jednoznacznie rozstrzy-
gnięte. W tym względzie kognitywiści nurtu neurofizjologicznego 
przyjmują pogląd silnego materializmu, przeważ nie jakąś odmianę 
teorii stanu centralnego, lub umiarkowanego mate rializmu, najczę-
ściej w wersji emergentyzmu.

Modele neurofizjologiczne nie oferują jakichkolwiek silnych 
świa dectw w  kwestii materialistycznego charakteru podmiotu po-
znania, poprzestając na ogólnych twierdzeniach i  argumentacjach 
przedstawia nych wcześniej w filozofii. Koncentrują się na uszczegó-
łowianiu ogól nych rozstrzygnięć filozoficznego materializmu, silne-
go lub umiarko wanego (emergentnego), szczegółowymi treściami 
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empirycznymi. Konstruują na przykład takie modele mózgu, w któ-
rych pewne wła sności i funkcje identyfikują z funkcjami myślenia, 
zapamiętywania, przysługującymi rozumowi. Świadomość stanowi 
w tych modelach trudność podstawową; chociaż w schematach kon-
strukcji zakłada się ją jako jedną z fundamentalnych własności kon-
stytutywnych umysłu, to pojawiają się nieprzezwyciężalne trudności 
w jej „mózgowej iden tyfikacji”.

Problem świadomości w nurcie sztucznej inteligencji nauk o po-
znaniu jest bez porównania trudniejszy do interpretacji, a nawet do 
wy krycia i przedstawienia. Hipotezy mają tu już bardzo niepewny 
i niepoparty świadectwami charakter; są zbyt spekulatywne nawet 
według standardów filozoficznych.

Oba odłamy nauk o poznaniu przyjmują za podstawowy do-
gmat w tworzeniu obrazu podmiotu poznania przeświadczenie o ro-
zumowym charakterze podmiotu. Towarzyszy ono filozofii świa-
ta zachodniego od jej początków stale, poza epizodami mniejszej 
dziejowej wagi, w  których na miejsce naczelne wysuwał się irra-
cjonalizm, a  teorie po znania ulegały degradacji. Subiektywność 
i świadomościowy charak ter zajmują daleki i zamglony plan w ko-
gnitywistycznych obrazach po znania. Nie są one równorzędnymi 
rozumowi atrybutami podmiotu i w ogóle wątpliwe jest, czy – mimo 
roszczeń kognitywistów, zwła szcza zwolenników koncepcji sztucz-
nej inteligencji – składają się na podmiot poznania. Problem obec-
ności świadomości w kognitywistycznych konstrukcjach podmio-
tu poznania jest trudny i  niejasny, podob nie jak związany z  nim 
przecież problem subiektywności. Z  kartezjańskiej triady, kon-
stytuującej podmiot poznania, w podmiocie kreowanym z mode-
li nauk o poznaniu niewątpliwie pozostaje tylko rozumowość. Tak 
więc umysł rozumny, starożytna dusza w  zakresie czynności po-
znawczych, staje się tym samym pełnoprawnym obiektem analiz 
nau kowych, wkraczając w  dziedzinę, która dotychczas rezerwo-
wana by ła wyłącznie dla filozofii. Kognitywiści o radykalnych po-
glądach odmawiają filozofii prawa do prowadzenia badań umysłu, 
dążąc do za właszczenia obszaru badań nad podmiotem poznania 
przez naukę, za jaką – jak wydaje mi się, mylnie, czego dowodziłam 
powyżej – uzna je się cognitive science.
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Koncepcja sztucznej inteligencji

Szczególnie interesujący z epistemologicznego punktu widzenia jest 
obraz podmiotu poznania oferowany przez modele nurtu sztucz-
nej in teligencji. Jest on też radykalnie nowy, podczas gdy nurt 
neurofizjolo giczny nie wnosi istotnie nowych filozoficznych treści 
ponad te, które od dawna są znane i standardowe w filozofii. Na nur-
cie sztucznej in teligencji skupię wobec tego uwagę.

Nauki o sztucznej inteligencji postulują i rozwijają dwie wersje 
komputerowej symulacji zdolności poznawczych człowieka, a  ina-
czej relacji pomiędzy ludzkim umysłem a komputerem: wersję słabą 
i sil ną. Podmioty poznania konstruowane w obu tych wersjach róż-
nią się wzajemnie, chociaż nie tak głęboko, jak przeważnie utrzymu-
ją prze ciwnicy silnej wersji, będący zarazem zwolennikami słabej, 
wśród których najgłośniejszy jest John R. Searle.

Słaba wersja koncepcji sztucznej inteligencji

David E. Rumelhart przedstawia słabą wersję programu sztucznej 
in teligencji, wykorzystując pojęcie metafory. Stwierdza on: „Kom-
puter jest cennym źródłem metafor, dzięki którym lepiej dziś rozu-
miemy i bardziej doceniamy mechanizmy powstawania złożonych 
czynności umysłowych na kanwie prostych, jednoskładnikowych 
elementów przetwarzania” (Rumelhart 1999, s. 240). Budowanie 
modelu umysłu na podstawie pojęć wywodzących się z informatyki 
i koncepcji sztucz nej inteligencji wymusza s p o s o b y  m y ś l e n i a 
o inteligencji ludz kiej, o funkcjonowaniu i naturze ludzkiego umy-
słu, jeśli przyjąć, że komputer stanowi bazę metafor służących do 
przedstawienia ludzkie go umysłu (z braku literalnych przedstawień, 
które traktuje się jako bar dziej wiarygodne). Pojęcia informatycz-
ne i elementy modeli funkcjo nowania komputerów przenosi się na 
pojęcia składające się na model ludzkiego umysłu. Jeśli o tak utwo-
rzonych modelach umysłu nie za kłada się, że są z  pewnością nie-
prawdziwe, że nie mają żadnego od niesienia do rzeczywistości, to 
w modelach tych tkwią czynniki do słowne, literalne treści. Te lite-
ralne treści powodują, iż są podstawy do twierdzenia o metaforze, 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



241PODMIOT POZNANIA W NAUKACH O POZNANIU

że funkcjonuje ona poprawnie i jest w jakimś stopniu wiarygodna. 
Metafora nie jest bowiem wyłącznie całkowitą de formacją albo celo-
wym, zupełnym głoszeniem nieprawdy. Metafora w zakamuflowany 
i przewrotny sposób mówi coś o obiekcie, na który jest skierowana, 
a to znaczy, że jakoś się do niego odnosi, jakoś go re prezentuje, cho-
ciaż tylko w pewnym stopniu i nie wprost. Treści me taforyczne nie od-
noszą się do obiektu bezpośrednio, ale pośrednio, przez powołanie 
innego obiektu, o którym wiadomo, że nie jest kopią obiektu przed-
stawianego metaforycznie i że różni się od niego pod wie loma istot-
nymi względami. „Metaforyczny” znaczy „częściowo praw dziwy”, 
„częściowo fałszywy”, przy czym elementy prawdziwe trze ba dopiero 
ujawnić przez złożoną, rozkodowującą sensy interpretację treści me-
taforycznych. Treści te nie są dostępne wprost i nie są jednoznacz-
ne, a kody są zmienne i nie podlegają jednakowym regułom w każ-
dym przypadku użycia metafory. Obraz kreowany przez metafo rę 
zawiera niektóre elementy prawdziwe, na przykład prawdziwie uj-
muje strukturę, natomiast fałszywie poszczególne własności obiektu 
przedstawianego metaforycznie. Obraz lub przedstawienie metafo-
ryczne są podobne do obiektu ujmowanego metaforycznie pod nie-
którymi względami i zupełnie niepodobne pod innymi względami. 
W metafo rze zawarte są zatem elementy prawdy, chociaż nie wiado-
mo, które tre ści je wnoszą.

Według Johna R. Searle’a słaba wersja programu sztucznej inteli-
gencji głosi, że „zasadniczą zaletą komputera w badaniach nad umy-
słem jest to, że stanowi on potężne narzędzie badawcze. Pozwala 
nam na przykład formułować i  sprawdzać hipotezy w sposób bar-
dziej ści sły i dokładny”. Komputer i jego programy modelują lub sy-
mulują stany umysłowe (Searle 1995, s. 301; 1999, s. 145). Symu-
lowanie (mo delowanie, co w tym wypadku traktuje się zamiennie) 
polega na szu kaniu co najwyżej dosyć luźnych analogii pomiędzy 
funkcjami ludz kiego umysłu a  komputera; w  rozumieniu Searle-
’a pojęcie symulowania wyklucza ścisłe podobieństwo. Modelowanie 
i  symulowanie polegają raczej na ujawnianiu podobieństw funkcji 
niż ich substancjalnej pod stawy. Funkcje manipulowania symbola-
mi są takie same niezależnie od tego, czy zachodzą w komputerach, 
czy w ludzkich umysłach. „Dlate go najlepszym sposobem badania 
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myślenia (używa się tu raczej słowa »poznanie«) jest badanie ob-
liczeniowych programów manipulowania symbolami, niezależnie 
od tego, czy zachodzą one w komputerach, czy w mózgach” (Searle 
1995a, s. 39). Nie można zatem oczekiwać, że wyniki symulacji czy 
modelowania ujawnią wszystkie istotne cechy i na turę umysłu. Jed-
nak mimo wszystko trzeba założyć pewną zbieżność pomiędzy kom-
puterem a umysłem w słabej wersji sztucznej inteligen cji w  jej pre-
zentacji przez Searle’a, a mianowicie zbieżność funkcji. W tej wersji 
chodzi o ujawnienie procesów poznawczych ludzkiego umysłu przy 
użyciu komputera jako narzędzia. Aby zaś zasadnie sto sować kom-
puter jako narzędzie badania umysłu, trzeba założyć podo bieństwo 
lub pewną korelację, pewną odpowiedniość czy też zbieżność ich 
funkcji. Pojęcie „symulacja” stosowane przez Searle’a  jest znacze-
niowo bliskie pojęciu „podobieństwo” i wyraźnie odsyła do pojęcia 
zbieżności ludzkiego umysłu z komputerem pod pewnymi względa-
mi. Należy zatem założyć, że ludzkie operacje poznawcze są co naj-
mniej zbliżone do operacji wykonywanych przez komputer, że jedne 
są podobne do drugich. Przyjmując słabą wersję programu sztucz-
nej inte ligencji, wprowadza się zatem pewne założenia co do spo-
sobu funkcjonowania ludzkiego umysłu. Jego poszczególne własno-
ści mogą pozo stawać w dużym obszarze nieznane. Searle stwierdza 
zresztą w innym tekście, że kognitywizm, który przeciwstawia silnej 
wersji sztucznej in teligencji (zatem można mniemać, że chodzi mu 
o wersję słabą), utrzy muje, iż „komputer jest właściwym i niemeta-
forycznym obrazem czło wieka. Inaczej jednak niż w przypadku sil-
nej AI [sztucznej inteligencji – M.Cz.] nie twierdzi się tu jednak, lub 
uważa, że niekoniecznie trzeba tak twierdzić, iż komputery w rze-
czywistości mają myśli i doznania” (Searle 1995a, s. 39).

Twierdzenie to wynika z ogólnego określenia narzędzia badaw-
cze go i obiektu badanego przy użyciu tego narzędzia. Searle i  inni 
zwo lennicy słabej wersji mają przy tym na myśli narzędzie badaw-
cze szcze gólnego typu, to mianowicie, które zastępuje obiekt badany. 
Takie narzędzie musi funkcjonować pod wyróżnionymi, badanymi 
względa mi tak jak obiekt badany. Musi więc być podobne do bada-
nego obiek tu. Jeśli komputer ma być użyty jako narzędzie do bada-
nia ludzkiego umysłu tak, by przez badanie pierwszego otrzymało się 
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wyniki do tyczące drugiego, to oba funkcjonują podobnie, a pod wy-
różnionymi, poznawczymi względami – tak samo. W  każdym ra-
zie jest pewne, że narzędzie użyte do realizacji określonego celu nie 
może być dowolne.

Ze współzależności pomiędzy narzędziami a obiektami badany-
mi przy ich użyciu płynie wniosek, iż słaba wersja hipotezy sztucz-
nej in teligencji zakłada pewne podobieństwo funkcjonowania kom-
puterów do funkcjonowania ludzkich umysłów. Algorytmy bowiem 
wyznacza ją ogólną zasadę funkcjonowania komputerów. Jeśli kom-
putery mają poprawnie sprawdzać hipotezy dotyczące umysłów 
w myśl słabej wersji tezy o sztucznej inteligencji, to umysły muszą 
podzielać z pro gramami komputerowymi, czyli ze sztucznymi inte-
ligencjami, zasadę ich funkcjonowania. Zasada ta polega na realizo-
waniu kolejnych kro ków według zadanych algorytmów. Jeśli słaba 
wersja tezy o sztucznej inteligencji jest prawdziwa, a więc jeśli pro-
gramy komputerowe symu lują poprawnie działanie umysłu, to pły-
nie stąd wniosek, że ludzki umysł funkcjonuje jak algorytm. Kom-
puter podporządkowany algoryt mom w podstawach swych operacji 
nie mógłby sprawdzać hipotez do tyczących niealgorytmicznie funk-
cjonującego ludzkiego umysłu. Jeśli zasady funkcjonowania obu róż-
niłyby się tak radykalnie na poziomie już elementarnym, to popraw-
ne użycie komputera jako narzędzia sprawdzania hipotez o ludzkim 
umyśle byłoby bezzasadne.

John R. Searle nie zgadza się z tą konsekwencją, gdyż uważa, że moż-
na stosować komputery (rozumiane jako hardware z  software’em  
łącznie) lub tylko programy komputerowe do badania funkcji 
ludzkie go umysłu, a  jednocześnie utrzymywać, że komputery nie 
muszą prze prowadzać niektórych przynajmniej operacji poznaw-
czych, które na leżą do istoty ludzkiego poznania, lub przeprowa-
dzają je inaczej, niż czyni to ludzki umysł. Z  pierwszym członem 
tej konstatacji można się zgodzić, uznając, że badania poznawczych 
funkcji umysłu nie obejmu ją akurat tych obszarów, których nie jest 
w stanie realizować kompu ter. Drugi człon natomiast rodzi wątpli-
wości. Trudno bowiem wyobra zić sobie, jak można by sprawdzać 
przy użyciu komputera hipotezy dotyczące funkcjonowania ludz-
kiego umysłu, odżegnując się od twier dzenia o jakimkolwiek podo-
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bieństwie funkcji (a więc identyczności pewnych własności funkcyj-
nych) obu takich obiektów. Zastrzeżenie Searle’a, że komputer ma 
stanowić tylko narzędzie badawcze, sugeru je, że użycie komputera 
jako narzędzia daje wyniki jedynie pragma tycznie prawdziwe. Zdaje się 
on wykluczać wszelką zgodność pomię dzy funkcjami komputera 
a funkcjami umysłu.

Wbrew przeświadczeniom Searle’a słaba wersja hipotezy o sztucz-
nej inteligencji nie jest neutralna w  tym sensie, iż nie wprowadza 
żad nych założeń o charakterze ludzkiego umysłu. Zawiera ona po-
stulat podstawowej wagi, że funkcje poznawcze ludzkiego umysłu 
mają cha rakter algorytmiczny.

Słaba wersja hipotezy o sztucznej inteligencji nie głosi jedynie, 
że komputer jest wygodnym i  całkiem dowolnym narzędziem do 
badania umysłu. Opowiedzenie się za funkcją komputera do bada-
nia ludzkie go umysłu pociąga istotne implikacje co do natury umy-
słu, wynikają ce stąd, że narzędzie musi być dostosowane do swego 
przedmiotu. Są to założenia będące przedmiotem w  sporze. We-
dług słabej wersji hi potezy o sztucznej inteligencji komputer nie jest 
wierną repliką umy słu – ani gdy porównuje się ich cechy, ani za-
sady ich funkcjonowania. Jest natomiast repliką zubożoną. Kom-
puter symuluje jednak ludzki umysł, wprawdzie w  ograniczonym 
obszarze, jednak tak istotnym, że może służyć jako adekwatne na-
rzędzie badawcze. Słaba wersja zakłada zatem częściowe podobień-
stwo ludzkiego umysłu do komputera, przede wszystkim funkcjo-
nalne. Można mniemać, że w wersji tej za kłada się przede wszystkim 
algorytmiczny charakter ludzkich proce sów poznawczych. A to pro-
wadzi do wniosku, że w  słabej wersji tkwi błąd logiczny. Zakłada 
ona bowiem to, czego ma dowieść, badając przy użyciu kompute-
ra funkcjonowanie ludzkiego umysłu. Z uwagi na to częściowe po-
dobieństwo komputer może być modelem ludzkiego umysłu. Sła-
ba wersja tezy o sztucznej inteligencji nie utrzymuje, że inteligencji 
komputerowej przysługują wszystkie te typy stanów po znawczych, 
jakimi dysponuje ludzki umysł. Nie twierdzi też, że stany kompute-
ra są poznawcze w tym sensie, w jakim poznawcze są stany ludzkie-
go podmiotu. Nie utrzymuje się też, że komputer może symu lować 
wszystkie aspekty ludzkich działań poznawczych i że „umysł kom-
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puterowy” jest równoważny ludzkiemu – co głosi się w silnej wer sji 
tezy o sztucznej inteligencji. Jednak słaba wersja koncepcji sztucz nej 
inteligencji określa w pewnym stopniu, niedostatecznie wyraźnym, 
charakter ludzkiego umysłu przez przyrównanie go z komputerem. 
Czy w słabej wersji koncepcji sztucznej inteligencji komputer może 
być podmiotem poznania? Nie jest on podmiotem poznania w sen-
sie kartezjańskim. Kognitywiści zajmują w tym względzie dwuznacz-
ne sta nowisko. Z jednej bowiem strony utrzymują, że komputer sy-
muluje ludzki umysł, a  więc skoro tak, to powinien być obiektem 
odpowie dnim do pełnienia funkcji podmiotu poznania, mianowicie 
jako zubo żona replika podmiotu ludzkiego. Zubożonej replice przy-
sługuje bo wiem zdolność symulowania funkcji. Z drugiej zaś strony, 
kognitywiści stwierdzają, że podobieństwo komputera do ludzkie-
go umysłu upraw nia do stosowania komputera w roli narzędzia ba-
dawczego umysłu, a nie jako zastępczego, w stosunku do ludzkiego, 
podmiotu poznania. Ta linia rozumowania prowadzi do wniosku, 
że komputer, będąc na rzędziem badawczym do badania ludzkie-
go umysłu, nie pełni funkcji podmiotu poznania. W konsekwencji 
w słabej wersji koncepcji sztucz nej inteligencji tkwią dwa wzajemnie 
niezgodne przeświadczenia co do podmiotowego charakteru sztucz-
nych inteligencji.

Silna wersja koncepcji sztucznej inteligencji 

„Zgodnie natomiast z  mocnym programem sztucznej inteligen-
cji komputer nie jest tylko narzędziem badania umysłu; stosownie 
zaprogramo wany komputer jest raczej rzeczywiście umysłem, w tym 
sensie, że o  wy posażonych we właściwe programy komputerowe 
komputerach można dosłownie powiedzieć, iż rozumieją i mają inne 
stany poznawcze” (Searle 1995, s. 301). Searle tak przedstawia silną 
wersję tezy o  sztucz nej inteligencji. Dowolny układ, niekoniecznie 
ludzki podmiot, ma sta ny umysłowe, jeśli realizuje odpowiedni pro-
gram (sekwencję poleceń i przekształceń) z odpowiednimi danymi 
na wejściu i wyjściu. Zatem każdy układ, w którym zainstalowany 
jest i realizowany program typu komputerowego, jest układem po-
znawczym, jest umysłem, identycznym z umysłem ludzkim. Ludzki 
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umysł można wobec tego nazywać hardwa re’om mózgu (zob. Searle 
1999, s. 145). Silna wersja tezy o sztucznej inteligencji utrzymuje, że 
„komputer jest właściwym i niemetaforycznym obrazem człowieka” 
i „mózg jest komputerem, zaś umysł niczym innym jak komputero-
wym programem” (Searle 1995a, s. 39).

Według silnej wersji koncepcji sztucznej inteligencji ludzki 
umysł i komputer działają identycznie w sytuacjach poznawczych. 
Operacje przeprowadzane przez komputer i  operacje poznawcze 
ludzkiego umy słu są takie same. Wszystkie elementy procesu poznaw-
czego zacho dzące w ludzkim umyśle są doskonale replikowane przez 
komputer. Nie ma w tym względzie jakichkolwiek ograniczeń, barier, 
których komputer nie mógłby przekroczyć, teraz lub w przyszłości. 
Proble mem jest bowiem wyłącznie odpowiednia komplikacja archi-
tektury i funkcji komputerów, czyli ich hardware’u i software’u. Kom-
puter może przeprowadzać dokładnie te same procesy poznawcze, 
jakie przeprowadza ludzki podmiot poznania. Nie ma pomiędzy 
nimi żad nej różnicy.

Searle ostro zwalcza silną wersję programu sztucznej inteli-
gencji. Jest obecnie najszerzej znanym obrońcą tezy o  wyższości, 
a w każdym razie specyficzności, ludzkiego umysłu. Searle walczy 
z  silną wersją tezy o  sztucznej inteligencji, argumentując, że kom-
puter nie posiada pewnych cech istotnych w  poznawaniu, przede 
wszystkim nie przy sługuje mu intencjonalność i nie jest zdolny do 
rozumienia. Według Searle’a  rozumienie polega na posiadaniu in-
tencjonalnych stanów umy słowych i na ich prawdziwości. Searle wy-
kazuje, posługując się eks perymentem myślowym chińskiego poko-
ju, że komputer nie posiada zdolności rozumienia, między innymi 
z  tego powodu, że nie jest on intencjonalny (zob. np. Searle 1995,  
s. 302–305, 307).

Searle podejmuje problem posiadania przez komputery stanów 
po znawczych kilkakrotnie, w każdym przypadku rozważa go w ten 
sam sposób, odwołując się do pojęć intencjonalności i  rozumie-
nia. Intencjonalności i  rozumieniu nadaje rangę cech koniecznych 
uczestniczą cych w poznawaniu. Intencjonalność jest według niego 
podstawą stanów umysłowych, rozumienie zaś wyjaśnia przez poję-
cie intencjonalności. Searle dowodzi, że ludzki umysł ma wyższość 
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nad komputerem w obszarze epistemicznym, gdyż przysługuje mu 
inten cjonalność, której komputer nie posiada.

Argumentacji Searle’a można zarzucić nadmierne ukierunkowa-
nie widzenia i zawężenie jego pola. Odwołuje się on do szczególnego 
mo delu poznania, w którym pojęcia intencjonalności i rozumienia 
odgry wają podstawową rolę. Dla Searle’a  te dwie kategorie stano-
wią fun dament teorii poznania. Jeśliby model ten zastąpić innym, 
to, być może, okazałoby się, że komputery mogą poznawać, mimo iż 
nie przysługu je im intencjonalność i nie rozumieją w sensie przyj-
mowanym przez Searle’a. Nie wszystkie przecież epistemologiczne 
koncepcje korzysta ją z  tego Brentanowskiego pojęcia. Także poję-
cie rozumienia jest defi niowane różnorodnie, bez odwoływania się 
do pojęcia intencjonalno ści, a zresztą o wiele częściej stosowane jest 
pojęcie znaczenia.

Jednak wywody Searle’a, przekształcone przy użyciu podstawo-
wych, o znacznie szerszym zasięgu, kategorii znaczeniowych, dotyka-
ją problemów zupełnie fundamentalnych. Pojęciową artykulację 
pro blemu komputerowej inteligencji dokonaną przez Searle’a moż-
na przekształcić w bardziej uniwersalną i podstawową, odwołując się 
do pojęć przedmiotu i podmiotu poznania oraz dwóch odrębnych 
pozio mów wiedzy, to jest poziomu syntaktycznego i semantyczne-
go. W tym alternatywnym, fundamentalnym ujęciu zasada działa-
nia programów komputerowych polega na operowaniu symbolami 
języka, rozumiane go wyłącznie syntaktycznie, jako że język kompu-
terowy ma jedynie warstwę syntaktyczną. Inteligencja komputero-
wa ma tylko jedną zdol ność, polegającą na przekształcaniu ciągów 
symboli językowych we dług algorytmów zadanych w  programach 
komputerowych. Symbole są niezinterpretowane semantycznie; nie 
można do nich dołączyć warstwy znaczeń. Wszelkie operacje kom-
puterowej inteligencji są ogra niczone do poziomu syntaktycznego, 
nie rozgrywają się w językowej dziedzinie znaczeń i treści. Problem 
rozumienia w  ogóle nie dotyczy języków zawężonych do warstwy 
syntaktycznej, gdyż rozumienie do tyczy warstwy semantycznej. Wo-
bec tego w  wypadku „wiedzy kom puterowej” problem rozumienia 
w ogóle nie powstaje. Poznanie moż liwe do przeprowadzenia przez 
inteligencję komputerową dokonuje się wyłącznie na poziomie syn-
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taktycznym języka i ma taki też, wyłącznie syntaktyczny charakter. 
Komputer nie rozumie, gdyż nie operuje po jęciami, tylko języko-
wymi znakami bez znaczeń. Powstaje tu funda mentalny problem 
– poznanie uznawano zawsze za pojęciowe, filozo fia wpisuje poję-
ciowość do natury poznania, uznając ją za warunek konieczny po-
znania. Poznanie operuje w dziedzinie pojęć, czyli w dzie dzinie języ-
ka dwuwarstwowego, syntaktycznego i semantycznego, za zębionych 
ze sobą, czyli języka wyposażonego w znaczenia. Wiedza pojęciowa 
istnieje w języku zinterpretowanym semantycznie, a więc musi być 
wiedzą rozumianą lub możliwą do rozumienia. Koncepcja sztucz-
nej inteligencji w  jej silnej wersji wyraźnie odrzuca pojęciowość 
poznania. Przyjmując za wzór poznania operacje przeprowadza-
ne przez sztuczną inteligencję, zmuszona jest to uczynić. Zmuszona 
jest uznać dziedzinę językowych symboli bez znaczeń i bez odnie-
sień za właściwe i jedyne możliwe uniwersum poznania. Czy jest ja-
kieś usprawiedliwienie tej transformacji, czy są jakieś argumenty, że 
ope rowanie wyłącznie syntaktycznymi symbolami przynosi w ogó-
le jakieś poznanie? Kognitywiści nie wypowiadają się w tej kwestii. 
W  każdym razie nie mogliby zaprzeczyć, że kognitywistyczne po-
jęcie wiedzy ja ko wytworu wyłącznie syntaktycznego stoi w jawnej 
sprzeczności z  do tychczasowymi modelami poznania w  ich war-
stwie tak podstawowej, że przyjmują rangę niepodważalnych do-
gmatów. Według wszystkich epistemologicznych koncepcji wiedza 
jest pojęciowa z natury, a więc i poznawanie musi, niezależnie od 
jego koncepcji, operować poję ciami, a nie tylko symbolami języka, 
sztucznego lub naturalnego, odar tego ze znaczeń.

Określone w koncepcji sztucznej inteligencji poznanie kompute-
rowe nie powołuje klasycznej opozycji podmiot–przedmiot i nie mo-
że jej powoływać. Poznanie nie polega tu, jak to przyjmuje się w fi-
lozofii świadomości, na przekraczaniu przez podmiot samego siebie, 
na transcendencji własnych stanów poznawczych i  na epistemicz-
nym wyjściu poza nie ku temu, do czego one się odnoszą. Nie pole-
ga też na usiłowaniu transcendowania własnych stanów, w których 
podmiot zamknięty jest bez możliwości wyjścia. Poznanie w tej kon-
cepcji nie ma w ogóle przedmiotu. Nie odnosi się do niczego; relacja 
referencji, nawet najswobodniej rozumiana, jest najzupełniej obca 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



249PODMIOT POZNANIA W NAUKACH O POZNANIU

koncepcji sztucznej inteligencji. Pytanie, czego dotyczy poznanie 
uzyskiwane przez sztuczną inteligencję, jest podwójnie nieupraw-
nione. Poznanie takie nie opiera się na jakkolwiek pojmowanej re-
lacji odnoszenia się do czegokolwiek; relacja odnoszenia, referen-
cji, korespondencji z czymkolwiek jest sprzeczna z charakterem tego 
poznania.

Charakter poznania dopuszczony w koncepcji sztucznej inteligen-
cji przypomina pod pewnymi względami koncepcję gier językowych 
Wittgensteina oraz koncepcje neopragmatystów, w  tym Richarda 
Rorty’ego. Poznanie jest zamknięte w języku, wszelkie wykraczanie 
poza język jest nieuprawnione i nawet nie jest możliwe. I to stano-
wi o podo bieństwie. Natomiast w koncepcji sztucznej inteligencji – 
inaczej niż w fi lozoficznych koncepcjach języka – język jest zbiorem 
symboli i  reguł ich transformacji i nie przysługują mu funkcje se-
mantyczne. Do uniwersum tej koncepcji nie należy też, inaczej niż 
u Wittgensteina i neoprag matystów, podmiot gier językowych, po-
sługujący się językiem, komu nikujący go innym podmiotom i inter-
pretujący wyrażenia językowe.

Podmiot poznania  
według koncepcji sztucznej inteligencji

Koncepcje sztucznej inteligencji dają podstawy do tworzenia obrazu 
podmiotu poznania odległego od epistemologicznych standardów. 
Obraz ten jest zdominowany przez powołanie metafory lub symula-
cji komputerowej.

Zbiór podmiotów poznania

Deklarowane wspólne zadanie poznawcze w  naukach o  poznaniu 
w  nurcie sztucznej inteligencji to badanie inteligencji i  inteligent-
nych układów, reprezentowanych głównie, aczkolwiek nie tylko, 
przez lu dzi (Simon, Kaplan 1989, s. 1). Termin „inteligentny” zastę-
puje kla syczny termin „rozumowy”, „myślący”; oba mają sensy bli-
skie wzglę dem siebie, właściwie nieodróżnialne.
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Kognitywiści przypisują inteligencję, a  w  następstwie tego 
podmio towość w dziedzinie poznawczej, nie tylko ludziom i nie tyl-
ko nawet wszystkim istotom biologicznym, lecz obdarzają nią tak-
że obiekty bez cielesne, przede wszystkim sztuczne w  szczególnym 
rozumieniu ter minu, a  mianowicie obiekty niezastane w  naturze, 
a więc nie natural ne, ale skonstruowane przez człowieka. Zakres ter-
minu „podmiot poznania” ulega więc w naukach o poznaniu istot-
nemu rozszerzeniu względem przekonań obowiązujących w  do-
tychczasowej filozofii5. Każdy obiekt materialny, a nie tylko cielesny, 
może poznawać, o ile obdarzony jest inteligencją, a więc – według 
ustaleń kognitywistów – jeśli ma zakodowany jakiś algorytm i zdol-
ny jest do realizowania go w odpowiednich sytuacjach poznawczych.

W  naukach o  poznaniu inteligencję definiuje się standardowo 
ja ko zdolność do przedstawiania zadań intelektualnych, niezależ-
nie od natury układów, które tę zdolność przejawiają (Simon, Ka-
plan 1989, s. 2). Według standardowego określenia, przyjętego przez 
kognitywi stów, zachowania inteligentne to takie, w których sposób 
działania jest dobrany odpowiednio do osiągnięcia postawionych ce-
lów. Na tym określeniu, uniezależniającym inteligencję, i co za tym 
idzie, podmiot poznania, od materialnego podłoża, zasadza się idea 
inicjująca i  wa runkująca dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji 
dla badań natury ludzkiego umysłu. Inteligencji nie warunkuje nic 
zewnętrznego wobec niej i nic jej poza nią samą nie funduje. Nie jest 
z  koniecznością zwią zana z  organizmem żywym, z  jakimś ciałem, 
a wobec tego nie jest z pewnością tożsama z ciałem. Zatem schema-
ty działań inteligentnych nie są specyficzne dla myślenia ludzkiego 
ani nie wypływają z konstytucji ludzkiej psychiki. Kwestia psychofi-
zyczna przestaje mieć zna czenie dla ustalania natury podmiotu my-
ślenia, podmiotu inteligencji, a  także podmiotu poznania. Nie tyl-
ko bowiem ciało, ów jeden z  dwu członów głównych tworzących 
problem psychofizyczny, jest związa ne z umysłem; umysł może być 

5 Ściśle rzecz biorąc, ulega rozszerzeniu, jeśli przyjąć, że ludzki podmiot pozna-
nia działa całkowicie podporządkowany algorytmom. Jeśli natomiast to twier-
dzenie odrzucić, to trzeba skonstatować, że kognitywiści przede wszystkim de-
formują obraz zakresu inteligencji w porównaniu z koncepcjami filozoficznymi, 
gdyż odrzucają ludz ki podmiot poznania jako niealgorytmiczny.
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osadzony w  dowolnym właściwie obiekcie materialnym. Niespiry-
tualistyczne rozstrzygnięcia kwestii psychofizycznej są dla kognity-
wistów nurtu sztucznej inteligencji zbyt silne. Nawet paralelizm psy-
chofizyczny nie jest stanowiskiem odpo wiednim dla zwolenników 
modeli sztucznej inteligencji, ponieważ za kłada współobecność cia-
ła i umysłu i swoistą paralelność ich funkcjo nowania, polegającą na 
istnieniu wzajemnych związków. Natomiast według kognitywistów 
związek niematerialnego umysłu z jakimś okre ślonym obiektem fi-
zycznym, o ustalonych, zawsze jednakowych atry butach, jest nieko-
nieczny i jest nieistotny dla istnienia i funkcjonowa nia umysłu. In-
teligencja jest niezależna od obiektów materialnych, w których jest 
ulokowana, w sensie funkcjonalnym i egzystencjalnym. Obiekt ma-
terialny, z którym jest związana, nie wpływa ani na jej funkcjonowanie, 
ani – według najradykalniejszych kognitywistów – na fakt jej istnie-
nia. Inteligencja może wieść swój żywot samodzielny i funkcjo nować 
tak samo w różnych obiektach fizycznych – i w człowieczym cie le 
i w hardware komputera. Rodzaj implementacji w obiekcie fizycz-
nym nie ma istotnego znaczenia dla charakteru jej funkcjonowania.

Umysł według kognitywistów jest niematerialny i ta teza przywo-
dzi na myśl tradycję platońską i  kartezjańską. Pojawia się jednak 
waż na różnica. Mimo iż w koncepcjach Platona i Kartezjusza dusza 
ro zumna jest samodzielna, funkcjonuje bez związku z ciałem i tylko 
ona przecież jest istotna w procesach poznawczych, to jest związana 
z cia łem, a przynajmniej związana z nim nierozerwalnie w ziemskiej 
egzy stencji, jeśli uwzględnić przekonania religijne mówiące o losach 
du szy po śmierci. Dusza, mimo iż jest obiektem samodzielnym, za-
wsze zamieszkuje ciało, zawsze jest ono ziemskim domem duszy 
i ten zwią zek jest nierozerwalny. Z drugiej strony, tradycja ta głosi, 
iż dusza jest związana jedynie z ciałem człowieka; nie istnieje żadna 
inna jej implementacja. Rozumna dusza znamionuje jedynie czło-
wieka i tworzy jego specyfikę. U kognitywistów inteligencja, niema-
terialny czynnik poznający, ów odpowiednik rozumnej duszy, jest 
rozprzestrzeniona; może „zamieszkiwać” dowolne obiekty material-
ne. Kognitywiści po stulują, że inteligencja jest substancją niezależną 
od fizycznego obiek tu, z którym jest związana. Materialne podłoże 
nie ma według nich istotnego wpływu na istnienie i funkcjonowa-
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nie inteligencji „zainsta lowanej” w tym podłożu, przejawianej przez 
nie. Związek pomiędzy fizycznym obiektem a inteligencją jest on-
tycznie przypadkowy, nie ma charakteru koniecznego. Obiekty fi-
zyczne, z którymi inteligencja mo że się wiązać i w których może  
się przejawiać, nie należą do jakiejś szczególnej klasy ontycznej; 
mogą być całkiem dowolne. Inteligencja może zostać zaimplemento-
wana w obiekt każdego ontycznego typu. Dla kognitywistów nie jest 
przy tym istotne, że inteligentne obiekty bezcielesne znane współcze-
śnie, a więc komputery z software’owym odpowiednikiem rozumnej 
duszy, są kreacją człowieka. Nie przyjmu ją więc, że ów czynnik ge-
nerujący sztuczne inteligencje, ludzki umysł, jest w nich w jakiś spo-
sób zawarty.

Podmiotem zachowań rozumowych lub inteligentnych (oba 
termi ny przyjmują w naukach o poznaniu to samo znaczenie) jest 
nie tylko ludzki umysł i  jego własności oraz jego funkcje. Nauki 
o sztucznej in teligencji rozszerzają pojęcie umysłu, pojęcie pozna-
nia i  pojęcie stanu poznawczego na dowolne układy, niezawężo-
ne do zbioru ludzkich podmiotów poznania, poznawania przez ta-
kie podmioty i ich stanów poznawczych. Inteligencją obdarzone są 
według nich także zwierzęta, a przede wszystkim układy sztuczne, 
nienależące do przyrody ożywionej, niebiologiczne, bezcielesne. 
Wszystkie inteligencje, ożywio ne, biologiczne oraz wszystkie moż-
liwe, nieożywione, w  tym sztucz ne, których egzemplifikacjami są 
inteligencje komputerowe, mają według kognitywistów taką samą 
naturę epistemiczną. Wszystkie in teligencje, niezależnie od obiektu, 
w którym są zaimplementowane, funkcjonują tak samo we wszyst-
kich sytuacjach poznawczych. Są za tem takimi samymi podmiota-
mi poznania. O  inteligencji wnosi się, że inne własności obiektu, 
który przejawia inteligencję (to jest zachowu je się inteligentnie), nie 
wpływają na tę szczególną cechę. Jest ona sa moistna, nie pozosta-
je w jakichkolwiek relacjach z innymi cechami i jest oderwana od 
swego materialnego podłoża w tym sensie, że funk cjonuje zupełnie 
niezależnie od niego. Jest obiektem abstrakcyjnym ty pu platońskie-
go. Jest czystym umysłem, czystą inteligencją – sztuczną, ludzką lub 
zwierzęcą. W żadnym wypadku inteligencja nie jest determinowana 
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przez swój materialny nośnik, czyli przez ten obiekt fi zyczny, w któ-
rym się przejawia.

Część kognitywistów stawia tezę jeszcze radykalniejszą. Nie 
tyl ko rozszerzają zasięg podmiotów poznania, ale ponadto hierar-
chizują ich typy, przypisując sztucznym inteligencjom najwyższe 
usytuowanie w hierarchii. Uznają, że to sztuczna inteligencja, repre-
zentowana przez software komputera, jest najdoskonalszym pod-
miotem poznania, po nieważ możliwości poznawcze komputerów są 
rozleglejsze i głębsze niż możliwości poznawcze ludzkiego podmio-
tu poznania. To zatem komputer stanowi wierzchołek w hierarchii 
obiektów inteligentnych, a ludzka inteligencja zostaje w niej umiesz-
czona na niższej pozycji.

Główne, wyjściowe założenie o zasięgu inteligencji (niezależnej 
od jej materialnego nośnika) wyznacza charakter badań w naukach 
o  poznaniu. Kognitywiści należący do nurtu sztucznej inteligencji 
gło szą, iż inteligencję powinno się badać abstrahując od jej nośni-
ka – ja ko własność lub zespół własności przejawiających się w dzia-
łaniach wielu różnych obiektów o niesprecyzowanych innych, poza 
inteligen cją, własnościach. Nośnik, obiekt fizyczny, w którym inte-
ligencja jest zaimplementowana, jest nieistotny dla poznania i  nie 
wpływa na cha rakter poznania.

W  każdej wersji koncepcji sztucznej inteligencji inteligencja 
kom puterowa nie jest po prostu inteligencją jednego z  możliwych 
lub ak tualnych typów. Ma ona ambicję być uogólnieniem wszelkiej 
inteli gencji, uniwersalizacją wszelkich możliwych obiektów inteli-
gentnych. Uogólnienie to wykracza poza inteligencje ludzkie i tak-
że poza inteli gencje zwierząt wyższych, w podstawie tego uogólnie-
nia bowiem przyjmuje się, że inteligencja nie jest cechą wyłącznie 
przedmiotów świata ożywionego. Wynik uogólnienia ma reprezen-
tować ogólną na turę inteligencji, nieograniczoną przez obiekty aktu-
alnie istniejące lub skonstruowane. Wynik ten ma obejmować wszel-
kie obiekty, które mo gą kiedykolwiek przejawiać inteligencję, a więc 
które są potencjalnie inteligentne. Dotyczy to także obiektów obec-
nie nieistniejących – ta kich, w których, jeśli one powstaną, może zo-
stać zaimplementowana inteligencja, na przykład obiektów w przy-
szłości skonstruowanych przez człowieka.
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Z  tej tezy odnoszącej się do przedmiotowego poziomu analiz 
bie rze się teza metodyczna: badania inteligencji komputerowej mają 
ujaw nić charakter funkcjonowania ludzkiego umysłu. Badania in-
teligencji nie są oparte na analizach psychologicznych i  odrzucają 
w punkcie wyj ścia, iżby jakikolwiek udział wiedzy psychologicznej 
był do takiego badania potrzebny. Jest wręcz niepożądany, ponie-
waż zawęża i  znie kształca obraz inteligencji. Apsychologizm mo-
deli sztucznej inteligen cji opiera się, jak można domniemywać, na 
przeświadczeniu, że pra wa rozumowania bytują w ogólnej struktu-
rze świata i nie wiążą się ze specyfiką inteligentnych działań ludzkich 
lub zwierzęcych. Apsycho logizm ten zakłada, że zwierzęta, ludzie, 
komputery i  wszelkie inne, także możliwe, obiekty inteligentne są 
przejawami ogólnej formy in teligencji, jednej dla wszystkich podty-
pów obiektów inteligentnych. Wszystkie obiekty funkcjonują jedna-
kowo. Inteligencja nie jest ufun dowana w psychice, nie jest jej wła-
snością ani nie rodzi się w niej.

Według kognitywistów to logika ma ujawniać (gdyż nie tyl-
ko kon struować, ale odkrywać to, co istnieje w świecie, chociaż też 
w świe cie wytworzonym, nienaturalnym, niezastanym i w tym sen-
sie sztucz nym) ogólne schematy rozumowań i  ogólne procedury 
działań inteligentnych. Uprawniona ma być do tego zwłaszcza logi-
ka matema tyczna, przedstawiająca rozumowania jako procesy ma-
nipulacji sym bolami, które są zarazem procesami przetwarzania in-
formacji (Simon, Kaplan 1989, s. 4–5). Zgodnie z tymi założeniami 
działania inteligent ne, między innymi uzyskiwania wiedzy, zacho-
dzą w świecie zjawisk logicznych, algorytmicznych, a nie w dziedzi-
nie zjawisk psychicznych. W związku z tym można je poznać przez 
rekonstrukcje i  tradycyjne analizy logiczne. Ujęcia psychologiczne 
zamazują czysty obraz logicz ny i z tego powodu są niepożądane. We-
dług kognitywistów inteligen cję należy badać, dociekając, jakie zasa-
dy są podstawą organizacji i za chowań inteligentnych (komputero-
wych) programów (Simon, Kaplan 1989, s. 2).

Cognitive science w swym nurcie badań nad sztuczną inteligen-
cją wnosi już do swych podstaw rozstrzygnięcie sporu pomiędzy 
psychologizmem a  antypsychologizmem co do charakteru badań 
myślenia i, odpowiednio, na niższym poziomie, epistemicznym, co 
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do natury sa mego myślenia. Według kognitywistów badanie psychi-
ki ludzkiego podmiotu poznania w celu ujawnienia charakteru inte-
ligencji i charakteru poznania jest zbędne. Cele te powinna zreali-
zować logika, a me toda badań psychologicznych jest niepotrzebna, 
mało wiarygodna i za wodna w porównaniu z  logiką. Badanie psy-
chiki podmiotu inteligen cji jest zawodne. Obciąża je bowiem ogra-
niczoność dyskursu – psychologia bada inteligencję tylko ludzką, 
a więc inteligencję szcze gólnego podtypu. Jest także niepotrzebne, 
gdyż procesy poznawania są typu logicznego i jako takie, przy szcze-
gólnym rozumieniu logiki, nie mają z  psychologią nic wspólnego. 
W konsekwencji oferuje szcze gólny tylko punkt widzenia, pomija-
jąc inteligencję zwierząt, a przede wszystkim sztuczną inteligencję, 
traci z pola widzenia ogólne istotne cechy obiektów inteligentnych.

Sztuczną inteligencję uznaje się za autonomiczną, niemającą źró-
dła w  ludzkiej inteligencji, niewywodzącą się z  fenomenu ludzkie-
go myślenia i ludzkich dokonań intelektualnych. Nawet przeciwnicy 
komputerowej symulacji funkcjonowania ludzkiego umysłu, czy-
li sil nej wersji programu sztucznej inteligencji, między innymi Ro-
ger Penrose, nie utrzymują już, iż cielesność obiektu przejawiającego 
inteli gencję odgrywa rolę w jego inteligentnych działaniach. Cechy 
umysłowe i cały umysł zostają odseparowane od swego materialnego 
nośnika. Z przeświadczenia o separacji i braku istotnych związków 
po między funkcjami inteligencji a jej materialnym nośnikiem wyni-
ka spe cyficzna wersja platonizmu: umysł zarówno ludzki, jak i do-
wolny sztuczny stają się obiektami abstrakcyjnymi, niezwiązanymi 
z obiek tami fizycznymi, w których są zaimplementowane i które ową 
inteli gencję przejawiają. Stają się czystą duchowością.

Podmiot poznania jest czystą inteligencją, dowolnie substancjal-
nie ufundowaną, a więc występującą w dowolnym obiekcie fizycz-
nym, związanym z nim w ten sposób, że to o owym obiekcie fizycz-
nym utrzymuje się, iż przejawia inteligencję. Obiekt ten jest cielesny 
lub nie, jest przedmiotem skonstruowanym przez człowieka lub za-
stanym w  przyrodzie, jednak takim, którego szczególne funkcje 
człowiek wy krywa i wykorzystuje w specjalnych celach. Przejawia-
nie się inteligen cji w danym obiekcie fizycznym nie wypływa z  ja-
kiejś istotnej relacji metafizycznej. Podmiot poznania jest podobny 
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do platońskiej idei; je go bytowanie w jakiejś substancji fizycznej nie 
jest tą substancją de terminowane i w tym sensie jest przypadkowe.

W koncepcjach sztucznej inteligencji podmiot poznania zosta-
je cał kowicie oderwany od człowieka en bloc, a na pewno od jego 
zdrowo rozsądkowego pojmowania, od specyficzności ludzkiego uzy-
skiwania wiedzy, od władzy zmysłów, która zawsze mąciła obraz czy-
stego ra cjonalizmu, bo stanowiła kłopotliwy wtręt do autonomicz-
ności rozumu. W  modelach sztucznej inteligencji nie pojawia się 
w ogóle poznanie do świadczalne, percepcja zmysłowa, która stano-
wi jeden z głównych fi larów poznania według filozoficznych teorii 
poznania oraz której natu ra stanowi jeden z głównych problemów 
epistemologicznych. Jest to zrozumiałe, skoro obiektem służącym 
do modelowania podmiotu po znania jest komputer nieposiadający 
narządów zmysłów i w związku z  tym niezdolny do dokonywania 
aktów percepcyjnych. Poznanie do konywane przez sztuczne inteli-
gencje nie ma więc składowej empirycz nej, a wobec tego jest czysto 
racjonalne. Jednak jego aprioryczność, to warzysząca negacji empi-
ryzmu, nie jest jednoznaczna. Fundament obliczeń (komputacji) nie 
jest przecież przez sztuczne inteligencje po znawany a priori, lecz jest 
uzyskiwany przez podmioty o innej naturze i przekazywany sztucz-
nym inteligencjom. Nauki o poznaniu w swej wi zji poznania auten-
tycznego, niepozornego wracają do punktu widze nia starożytnych 
Greków. Tak samo jak Grecy, kognitywiści przypisu ją autentyczny 
charakter, charakter poznania wiarygodnego, jedynie poznaniu ro-
zumowemu. Zmysłowy ogląd nie był dla Greków w  ogóle pozna-
niem i z konieczności nie stanowi on w ogóle poznania w nau kach 
o poznaniu.

Według przeświadczeń, właściwie niepodważanych w dziejach 
fi lozofii, podmiot poznania związany jest z duszą ucieleśnioną, ina-
czej z duszą witalną, z entelechią. Według tych przekonań podmiot 
pozna nia związany jest z koniecznością z ciałem, tradycyjnie tylko 
z ciałem człowieka, współcześnie także z ciałem zwierząt wyższych. 
Podmiot poznania jest ucieleśniony; funduje go ciało lub między in-
nymi ciało. Podmiot poznania jest czymś specyficznym w duszy wi-
talnej; nie ist nieje bez niej, a więc i nie istnieje bez związku z ciałem. 
Jego istnie nie jest możliwe tylko przy współuczestnictwie materii 
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ożywionej. Podmiot poznania jest czymś, co – być może, zależnie 
od koncepcji – nie jest z koniecznością cielesne, jednak jest niero-
zerwalnie związane z ciałem. Niezależnie od tego, czy podmiot po-
znania ma charakter materialny, czy też nie, czy redukuje się do cia-
ła, czy istnieje jako obiekt duchowy, paralelny z ciałem, nie istnieje 
bez ciała, w  którym jest ja koś, metaforycznie uogólniając kwestię, 
zanurzony.

W naukach o poznaniu odrzuca się to przeświadczenie filozoficz-
ne, otwierające bezmiar problemów, z którymi filozofowie zmagają się 
stale, włączając do problemu poznania kwestię psychofizyczną. Nau-
ki o poznaniu uznają – wbrew tradycyjnym, stałym przeświadcze-
niom myśli filozoficznej – że umysł i  zdolności poznawcze nie są 
atrybu tem wyłącznie organizmów żywych. Umysł, utożsamiany 
z podmio tem poznania, jest obiektem samodzielnym. Bywa uciele-
śniony, ale je go związek z ciałem jest niekonieczny. Zamiast związku 
z ciałem umysł może pozostawać w relacji w hardware’em kompute-
ra lub z innym obiektem niebędącym ciałem.

Można tę zmianę w pojęciu podmiotu poznania przedstawić za 
po mocą pojęcia ducha, pojęcia tradycyjnie antropologicznego, przez 
prze rzucenie mostu od antropologii do teorii poznania. Duch jest 
istotą czło wieka; do sfery ducha należy umysł poznający, a więc ludz-
ki umysł przynależy do istoty człowieka, konstytuując ją. Umysł we-
dług prze konań kognitywistycznych nie jest z koniecznością związa-
ny z duszą witalną, z entelechią. Duch, którego elementem jest umysł 
poznający, przestaje stanowić istotę człowieczeństwa, nie jest czymś, 
co stanowi o  jego absolutnej wyjątkowości, co nie jest przez niego 
z niczym podzielane. Duch tkwi w zróżnicowanych ontycznie obiek-
tach mate rialnych. Tkwi też w obiektach nieożywionych i trudno – 
wobec przed sięwzięć praktycznych i ciągle zmieniającego się stanu 
badań – nakre ślić najogólniejszy charakter obiektu materialnego, 
który może być zamieszkiwany przez ducha.

Duch nie jest z koniecznością związany z cielesnością. Zdolno-
ści poznawcze i pełnienie funkcji podmiotów poznania przedstawi-
ciele na uki o sztucznej inteligencji przypisują także układom nieoży-
wionym, pozbawionym duszy, niebiologicznym, owym „sztucznym 
inteligen cjom”. Za sztuczne inteligencje uznają przede wszystkim 
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niebiologiczne, nieożywione obiekty skonstruowane, głównie kom-
putery, a rów nież urządzenia realizujące określone programy, działa-
jące według zakodowanych sekwencji poleceń. Ogólnie rzecz biorąc, 
kognitywiści dopuszczają dowolny substancjalny charakter układów 
poznawczych, będących nośnikami inteligencji. Podmiot pozna-
nia nie jest więc we dług ich przeświadczeń związany trwale z cia-
łem. Jego substancjalnym podłożem nie musi być materia ożywio-
na, materia, w której obecna jest dusza witalna, ów wyodrębniony 
już przez Arystotelesa czynnik życia. Inteligencja nie jest wyłącznym 
atrybutem wytworów przyrody ożywionej. Człowiek traci przywilej 
wyższości względem wszystkich innych przedmiotów istniejących, 
a mianowicie traci wyłączność by cia istotą rozumną. Zresztą według 
kognitywistów nawet rozszerzenie owej wyłączności na cały świat 
zwierzęcy, na wszystkie istoty ciele sne jest krokiem zbyt ostrożnym, 
nieobrazującym stanu faktycznego. Inteligencja przestaje być cechą 
wyróżniającą człowieka wśród istnie jących przedmiotów, a przez to 
przestaje być cechą zapewniającą mu charakter przedmiotu wyjątko-
wego. Według kognitywistów inteligen cja nie jest w ogóle cechą róż-
nicującą świat przyrody ożywionej wśród ogółu przedmiotów istnie-
jących. Grecy określali człowieka jako isto tę żywą, posiadającą logos, 
jako istotę rozumną. Uznawano rozumność za cechę definicyjną po-
jęcia człowieka, za cechę tylko jemu przysłu gującą. W późnej nowo-
żytności, a z całym przekonaniem dopiero we współczesności przy-
pisano rozumność także zwierzętom, a więc przy pisano je wszelkim 
żyjącym istotom lub, bardziej wybiórczo, żyją cym istotom z wyższych 
szczebli drabiny ewolucyjnej. Kognitywiści posuwają się jeszcze dalej 
w degradowaniu wyjątkowości człowieka jako animal rationale, jako 
więc istoty rozumnej. Dopóki nie określi się warunków ograniczają-
cych, można uznać, iż dla kognitywistów wszystkie obiekty material-
ne mają możność stać się obiektami inteli gentnymi. Rozumna dusza 
zostaje przez nich rozprzestrzeniona na do wolne obiekty i  w  żad-
nym razie nie nadaje człowiekowi wyjątkowe go statusu.

Pierwotnym obiektem badań w naukach o poznaniu była inteligen-
cja ludzka; analogia komputerowa miała służyć wyjaśnieniu tajem-
nic ludzkiego poznawania w  prosty i  efektywny sposób. Ten pier-
wotny za mysł towarzyszący wyłanianiu się nauk o poznaniu został 
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szybko za rzucony. Celem badań i  ich przedmiotem stała się inteli-
gencja w  ogóle, bez względu na to, jaki obiekt materialny ona za-
mieszkuje. Przedmio tem poznania jest rozum – i ludzki, i zwierzęcy, 
a  przede wszystkim komputerowy. Celem jest zbadanie wszyst-
kich ogólnych cech rozumowego podmiotu poznania, bez możli-
wych zniekształceń spowodowa nych zwracaniem się ku podmio-
towi ludzkiemu.

Do czasu powstania koncepcji sztucznej inteligencji typ obiek-
tów inteligentnych nie budził kontrowersji i  wydawał się jedno-
znacznie i bez wątpliwości określony. Inteligencja była cechą wyłącz-
nie ludz ką, a niekiedy przypisywano ją także zwierzętom. Rozum, 
duch ludz ki był obiektem wyjątkowym wśród postaci bytu – nie miał 
sobie podobnych. Poznanie ludzkie, a  ostatecznie także pierwot-
ne względem niego poznanie u  zwierząt, nie miało odpowiednika 
w  rzeczywistości. Stanowiło fenomen absolutnie wyjątkowy, prze-
ciwstawiony od staro żytności, co najmniej od czasów Arystotelesa 
całej pozostałej rzeczy wistości i stanowiący, z racji swej wyjątkowo-
ści, oddzielną sferę bytu i zupełnie fundamentalny problem episte-
mologiczny; jego odręb ność ontyczna określała charakter całej epi-
stemologii od początków jej wyodrębniania się. Ludzki umysł, czy 
ludzki duch, był w całych dzie jach filozofii fenomenem niepowta-
rzalnym, odrębnym od wszelkich in nych. Umysł człowieka, z  jego 
subiektywnością, rozumowością i na turą świadomościową, nie miał 
odpowiednika w całej rzeczywistości.

Kognitywiści zmienili obraz ludzkiego umysłu przez odrzuce-
nie jego wyjątkowości i niepowtarzalności we wszechświecie, degra-
dując tym samym i człowieka. Przypisali dowolnym właściwie, nie-
człowieczym obiektom cechy inteligencji i  cechy świadomości, 
a więc te cechy, które w dawniejszych dziejach myśli, znamionując 
człowie ka, lokowały go na pozycji całkiem wyjątkowej. Umysł we-
dług ko gnitywistów przestał być differentia specifica człowieka. In-
teligencja nie jest też według kognitywistów atrybutem specyfiku-
jącym wyższe gatunki świata ożywionego. W  pierwszym okresie 
rozwoju nauk o po znaniu podmiot poznający nie był wyposażony 
w świadomość. I brak świadomości towarzyszącej umysłowi odróż-
niał sztuczny podmiot po znania od ludzkiego podmiotu poznania. 
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A przez to, pośrednio, różni cował umysły, jako że ludzki umysł zwią-
zany był ze świadomością, a umysł sztuczny – nie. Ale nauki o po-
znaniu pokonały tę linię demarkacyjną; także sztucznym układom 
poznającym, nienależącym do świata biologicznego zaczęto przypi-
sywać świadomość.

Ludzki punkt widzenia, ludzka psychika, jej wyjątkowa konstruk-
cja, świat ludzkich doznań zmysłowych i  ich umysłowe przetwa-
rzanie zawsze w  epistemologii stanowiły fundament namysłu nad 
poznaniem. Ludzki charakter wiedzy nie był nawet przedmiotem 
rozważań; stano wił pewnik niekwestionowany. W  filozofii specy-
ficzność ludzkiego po znania określała przedmiot dyskursu episte-
mologicznego od czasów starożytnych po najnowsze analizy. Nurt 
nauk o poznaniu bazujący na kategorii sztucznej (komputerowej) in-
teligencji odrzuca ten pewnik fi lozoficznych konstrukcji poznania. 
Owa negacja ludzkiej specyficzno ści podmiotu poznania zmienia 
radykalnie przedmiot dyskursu, a zmia na podmiotu poznania po-
ciąga za sobą radykalną zmianę obrazu operacji poznawczych. Znika 
między innymi problem poznania zmy słowego, ponieważ podmiot 
poznania jest czystą inteligencją, czystym rozumem, niewyposażo-
nym w narządy zmysłów. Podmiot poznania dysponuje jedynie wła-
dzą przetwarzania symboli językowych. To przekształcenie podmio-
tu poznania w duchu racjonalizmu wymusiło rozszerzenie zasięgu 
podmiotu poznania o sztuczne, bezcielesne ukła dy inteligentne.

Natura rozumu

Podmiot poznania jest inteligencją, a inaczej – uwzględniając tożsa-
mość przyjmowaną w naukach o poznaniu – jest rozumowy. Każdy 
umysł, bez względu na typ jego materialnej implementacji, jest pro-
gramem, który przetwarza symbole. Umysł jest czystą inteligencją, 
ab strakcją typu platońskiego bez związków ze swym materialnym 
podło żem. Ta teza, jedna z podstawowych, ma wymiar funkcjonalny – 
chodzi w niej o sposób funkcjonowania umysłu, a nie o  jego sub-
stancjalny charakter. Ludzki umysł jest programem zainstalowanym 
w hardware mózgu, a inaczej rzecz ujmując, w przypadku ludzkiego 
podmiotu hardware’em jest mózg. Umysł sztuczny jest programem 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



261PODMIOT POZNANIA W NAUKACH O POZNANIU

zainstalowa nym w  obiekcie niecielesnym, innego fizycznego typu. 
Ludzki umysł nie różni się niczym istotnym od umysłu sztuczne-
go; oba mają taką samą naturę. Różne jest bowiem tylko, nieistotne 
dla funkcjonowania umysłu, ich materialne podłoże, rodzaj „insta-
lującego” je fizycznego obiektu, sposób implementacji. Kognitywiści 
i ich interpretatorzy róż nią się nieco w kwestii wyznaczenia charak-
teru rozumu. Według Ro gera Penrose’a  substancją myślącą, rozu-
mem jest logiczna struktura algorytmu (Penrose 1996, s. 36).

W  nurcie sztucznej inteligencji nauk o  poznaniu podstawową 
funk cją każdego umysłu (osadzonego w organizmach biologicznych 
i  w  do wolnych, niebiologicznych, fizycznych obiektach jednostko-
wych) jest obliczeniowość. Według kognitywistów inteligencja po-
lega na przepro wadzaniu działań według zadanego algorytmu, któ-
ry jest pewną pro cedurą obliczeniową. Ludzki umysł funkcjonuje też 
w  ten właśnie spo sób. Istnieje algorytm działania ludzkiego umy-
słu, prawdopodobnie dla każdej z jego funkcji oddzielnie. Algorytm 
działania ludzkiego umy słu jest najprawdopodobniej nieporówny-
walnie bardziej złożony niż al gorytm inteligencji sztucznych i  nie 
jest też znany nawet w zarysie. Jednak zdaniem zwolenników sztucz-
nej inteligencji funkcje ludzkie go umysłu i funkcje obiektów niecie-
lesnych zachowujących się inte ligentnie opierają się na tej samej za-
sadzie, różny jest tylko stopień komplikacji, nieistotny dla natury.

W myśleniu potocznym funkcjonuje współcześnie bardzo sze-
rokie, deflacyjne pojęcie inteligencji; inteligencję przypisuje się róż-
norakim urządzeniom i  przedmiotom wytworzonym – samocho-
dom, sprzętowi gospodarstwa domowego, środkom kosmetycznym. 
Rodzi się pytanie, czy inteligencja tych przedmiotów nie ma źródła 
w  inteligencji ludzkiej, czy nie przejawia się w  tych przedmiotach 
duch inteligencji ludzkiej. Czy te inteligencje sztuczne termostatów, 
długopisów i kremów kosmetycz nych nie są swoistymi realizacjami 
inteligencji ludzkiej, zastosowania mi pomysłów tej inteligencji w ja-
kichś fizycznych realizacjach? Podob nie jest z  komputerami. Czy 
inteligencja komputerów nie jest jedynie swoistym zakodowaniem 
ludzkiej inteligencji? Przecież komputerowy software jest dziełem 
inteligencji człowieka, tak samo jak hardware. Można wobec tego 
uznać, że komputery – ich budowa i sposoby ich funkcjonowania, 
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a  więc ich oprogramowanie – są manifestacją ludzkie go intelektu, 
przeniesioną poza ludzki umysł, jednak niemożliwą bez je go udzia-
łu. Ta implikacja jest obca kognitywistom i  sprzeczna z  ich prze-
świadczeniami o samodzielnym charakterze inteligencji sztucznych.

Umysł nie jest w żaden sposób stowarzyszony ze zmysłami, gdyż 
te w ogóle nie występują w kognitywistycznej (opartej na modelach 
sztucznej inteligencji) koncepcji podmiotu poznania.

Umysł w jego kognitywistycznym modelu dysponuje szczególny mi 
zdolnościami poznawczymi. Ma on charakter obliczeniowy, zamknię-
ty w jednowymiarowym świecie syntaktycznych symboli i ope racji  
ich przekształcania. Nie ma zdolności tworzenia pojęć ani inter-
pretowania zespołów pojęć. Akty nadawania sensów są mu całkowicie 
niedostępne. Również obce są mu operacje sądzenia, interpretowania, 
konstruowania, przyjmowania i oceniania wartości poznawczych.

Świadomość

Kognitywiści nie odrzucają świadomości jako elementu konstytutyw-
nego podmiotu poznania. Przyjmują ją jako jego cechę konstytutyw-
ną, prawdopodobnie przejmując kanony filozoficznego myślenia 
typu kartezjańskiego. Świadomość jest uważana za problem, za trud-
ność, którą zwolennicy sztucznej inteligencji muszą jakoś rozwikłać, 
którą muszą zdefiniować w  kognitywistycznym aparacie pojęcio-
wym, gdyż identyfikacja znana z  filozofii jest i  niedostępna, i  nie-
przydatna. W  swej stylizacji pojęciowej identyfikują świadomość 
z  pewnymi cechami programów warunkujących inteligencję, za-
kładając, że jest ona stowarzyszona z inteligencją. I tak uznają świa-
domość za efekt dzia łania pewnych programów zainstalowanych 
w hardware (Searle 1995a, s. 26). Lub, jak utrzymuje Roger Penro-
se, twierdzą, że świado mość jest tylko funkcją złożoności algorytmu 
(Penrose 1996, s. 422). Identyfikują świadomość z  systemem ope-
racyjnym albo z logiczną strukturą algorytmu, sterującego progra-
mem, który wyznacza funkcjo nowanie umysłu, albo z efektem dzia-
łania pewnych programów.
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Te propozycje i inne im pokrewne są dogmatycznymi stwierdze-
niami niebiorącymi pod uwagę tych własności, w  które wyposaża 
świadomość myślenie potoczne i filozoficzne.

Dyskusja krytyczna tych propozycji włączenia świadomości do 
konstytucji kognitywistycznego obrazu podmiotu poznania natra-
fia na trudności, gdyż nie ma jasności ani jednoznacznych rozstrzy-
gnięć, ja kie cechy świadomości są wpisane w jej naturę, jakie są jej 
atrybuta mi. Na przykład Penrose twierdzi, że w działaniu świadomo-
ści musi być obecny czynnik istotnie niealgorytmiczny, że świado-
mość musi być związana z ludzkim językiem, ze zbiorami terminów 
wyposażonymi w sensy (Penrose 1996, s. 422, 448). Searle przypisuje 
świadomości szereg innych atrybutów, między innymi intencjonal-
ność, ontologiczną subiektywność (Searle 1999, s. 122–132). Kon-
strukcje epistemologiczne nie określają świadomości wprost, gdyż 
wprawdzie kategoria świadomości stanowi ich punkt wyjścia i pod-
stawę kategorialną, ale zarazem jest ona przedmiotem badań i jej ce-
chy nie są zakładane, ale dociekane, odkrywane.

Pewne jest, że świadomość utworzona przez kognitywistów nie 
może pełnić żadnej funkcji przypisanej jej w  świadomościowych 
epi stemologiach. Świadomość zdefiniowana przez kognitywistów 
nie jest poznawana w introspekcji, gdyż ta szczególna zdolność po-
znawcza przysługuje tylko ludzkim podmiotom poznania. Wymaga 
szczególnej zdolności apercepcji, której nie mają sztuczne, kompu-
terowe podmio ty poznania, gdyż tym przysługuje jedynie zdolność 
manipulowania symbolami. Można odrzucić przekonanie, że świa-
domość jest pozna wana w introspekcji. Jednak niewiele to daje, gdyż 
kognitywiści nie mogą zaoferować żadnego innego pozytywnego 
rozstrzygnięcia. W ich modelu podmiot poznania wyłącznie mani-
puluje symbolami, a ten rodzaj czynności nie może mieć nic wspól-
nego z doświadczaniem sta nów świadomości. Wynika stąd, że świa-
domość w ujęciu kognitywi stów – jakkolwiek byłaby określona – jest 
niepoznawalna. A to prze kreśla przecież sens dyskutowania o świa-
domości w koncepcjach epistemologicznych, w których doznawane 
stany świadomości tworzą podstawę poznawania.

Świadomość w ujęciu kognitywistów jest nieintencjonalna, gdyż 
nie istnieją w tym ujęciu treści rozumiane jako napisy językowe, zin-
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terpretowane semantycznie. W  obrazie kognitywistów nie istnieje 
pojęcie doświadczania stanów świadomości i nie istnieje też pojęcie 
zwracania się ku własnym stanom, odróżniania ich od sfery świata 
pozapodmiotowego. W kognitywistycznych określeniach świadomo-
ści nie ma żadnych przesłanek do wyodrębnienia sfery wewnętrznej, 
podmiotowej, subiektywnej od sfery zewnętrznej. Nie ma możliwości, 
aby wypreparować przeciwstawienie subiektywny–obiektywny. We 
wszystkich proponowanych określeniach świadomość jest obiektyw-
na, dostępna z  zewnątrz i  właściwie nietworząca żadnej sfery we-
wnętrznej, subiektywnej, dostępnej tylko podmiotowi.

Włączanie świadomości do kognitywistycznych modeli jest naj-
prawdopodobniej skazane na zupełną porażkę. Jakakolwiek konstruk-
cja świadomości w modelu sztucznej inteligencji, jakakolwiek moż-
liwa do wyobrażenia, wydaje się nietrafna. Przyczyny porażki są 
dwie podstawowe. Świadomość we wszelkich ujęciach kognity-
wistycznych (nie tylko zaoferowanych explicite) jest niepoznawal-
na, a  ponadto nie ma treści możliwych do zrozumienia i  nie ma 
też przedmiotu. Taka świadomość jest obiektem pustym, całkowi-
cie bezużytecznym.

Podmiot poznania rozszerzony, a jednocześnie odarty z ludz-
kiej specyfiki nie doznaje, nie odczuwa, nie ma stanów umysło-
wych przy należnych psychice, gdyż przecież nie ma w ogóle psy-
chiki. Nie ma doznań, odczuć, wrażeń, mimo iż nauki o poznaniu 
przypisują mu świa domość. Świadomość definiowana przez ko-
gnitywistów nie tylko jest obca wyobrażeniom potocznym i filozo-
ficznym. Na podstawie świa domości kognitywistycznej nie można 
skonstruować kategorii trans cendencji; świadomość ta nie ma tre-
ści, doznań, stanów, które byłyby podstawą do przekraczania uni-
wersum własnych stanów i  drogą, moż liwą do zrealizowania lub 
nie, do poznawczego odtwarzania świata pozapodmiotowego. Ko-
gnitywistyczne stany świadomościowe nie ma ją treści, jako że są 
obiektami syntaktycznymi. Ponadto nie są subiek tywne, gdyż tej 
kategorii nie daje się wiarygodnie odbudować w mo delach kogni-
tywistycznych.
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Wiedza i poznanie w koncepcji sztucznej inteligencji

Poglądy kognitywistów w  nurcie sztucznej inteligencji radykalnie 
zmie niają obraz wiedzy i poznania względem wszelkich wyobrażeń 
funk cjonujących w filozofii.

Jako podstawowe w  wyjaśnianiu poznawania kognitywiści 
wpro wadzają pojęcie przetwarzania informacji (information proces-
sing). „Gdybyśmy chcieli streścić program badawczy kognitywizmu, 
powie dzielibyśmy: Myślenie jest procesem przetwarzania informa-
cji, zaś przetwarzanie informacji jest niczym innym jak manipulacją 
symbo lami” (Searle 1995a, s. 39). Wszelkie zachowania poznawcze 
mają cha rakter obliczeń (computation). Procesy poznawania pole-
gają na mani pulowaniu symbolami, na transformowaniu ich zbio-
rów do zbiorów inaczej uporządkowanych, zgodnie z zadanymi re-
gułami. Owe reguły, sterujące procesami przetwarzania informacji, 
mają postać algorytmów. Realizowanie algorytmu polega na prze-
twarzaniu informacji. Dla in teligencji sztucznych reguły postępowa-
nia zadaje – jak można mnie mać zdroworozsądkowo – ludzki pod-
miot poznania, tworząc progra my komputerowe. Program sterujący 
funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, będący odpowiednikiem pro-
gramu komputerowego, nie jest tworzony przez ludzki podmiot, ale 
jest jakoś dany, dostarczany w spo sób, którym kognitywiści nie za-
przątają swojej uwagi. Reguły myśle nia oraz reguły postępowania 
w poszczególnych sytuacjach badaw czych są dane ludzkiemu pod-
miotowi poznania z  logosu świata, z  zewnątrz, bez udziału jego 
świadomości, są zakodowane w  ludzkim umyśle, stanowiąc wie-
dzę a priori w sensie genetycznym. Te rozstrzy gnięcia, które narzuca-
ją się tu z braku oryginalnych propozycji kognitywistycznych, są tyl-
ko możliwymi hipotezami.

Operacje obliczeniowe można realizować w  różnych ukła-
dach fi zycznych i te realizacje są niezależne od fizycznego nośnika. 
Istotna jest tylko logiczna struktura algorytmu; realizowanie algo-
rytmu jest przetwarzaniem informacji i  do takiego przetwarzania, 
dokonywane go wyłącznie w  warstwie syntaktycznej, kognitywiści 
redukują wszel kie poznanie.
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Poznawanie generowane w modelach sztucznej inteligencji jest 
poznawaniem, w którym nie tworzy się w ogóle nowej wiedzy, lecz 
przetwarza już istniejącą, uzyskaną w jakiejś rzeczywistości podmio-
tów poznania o innej naturze i przez nie dostarczoną. Jeśli operacje 
poznawcze polegają na przekształcaniu informacji przy użyciu reguł 
logiki dedukcyjnej, to tak uzyskana wiedza nie jest nowa w zesta-
wieniu z  wiedzą wyjściową, gdyż zawiera te same treści, które za-
warte są w wiedzy wyjściowej. Nowe postaci mogą odsłaniać pew-
ne aspekty, które w  postaciach wyjściowych były głęboko skryte, 
mogą być z  różnych względów efektywniejsze i bardziej pożytecz-
ne w rozmaitych zastosowaniach. Lecz rozumowania dedukcyjne są 
tre ściowo puste; nie mogą dodać do wiedzy nic ponad to, co tkwi 
w ich przesłankach.

W  naukach o  poznaniu przetwarzanie informacji jest szczegól-
nie pojmowane, o wiele węziej, niż rozumie się je w  języku potocz-
nym. Przetwarzanie informacji według kognitywistów polega na 
manipulo waniu symbolami według zadanych algorytmów. Dokonu-
je się ono bez angażowania warstwy semantycznej, bez wkraczania 
w nią. Symbole są znakami syntaktycznymi, bez znaczeń. Pojęciu in-
formacji i pojęciu ich przetwarzania obce jest pojęcie odnoszenia się do 
czegokolwiek po za językiem w jego warstwie syntaktycznej. Do uzy-
skiwania wiedzy, czyli przetwarzania informacji, potrzebne są tyl-
ko reguły transformacji ciągów językowych symboli. Przetwarza-
nie informacji w kognitywistyce nie angażuje operacji rozumienia, 
przypisywania sensów symbolom i poruszania się w sferze sensów 
przede wszystkim. Przetwarzanie in formacji dokonuje się na symbo-
lach, wyłącznie na poziomie syntaktycznym. Interpretowanie sym-
boli i ich ciągów nie jest składową częścią przetwarzania informacji 
w rozumieniu kognitywistycznym. Pojęcie przetwarzania informacji 
odwołuje się do manipulowania symbolami według reguł zadanych 
z góry, jakoś danych, zastanych. Kwestia, jak są dane albo tworzone, 
konstruowane algorytmy, jakie są ich źródła i sta tus ontyczny, zupeł-
nie nie zaprząta uwagi kognitywistów. Ta kwestia nie jest w ich kon-
cepcji podnoszona.

W  poznaniu tak określonym nie ma miejsca na kategorię 
tworze nia informacji istotnie nowych. Te, które oferuje się w proce-
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sach po znawczych, są pustymi treściowo (czyli niewnoszącymi no-
wych tre ści) przekształceniami wiedzy już jakoś danej, początkowej, 
poddawanej przekształceniom.

Poznanie tak wyobrażone nie ma charakteru pojęciowego; po-
jęcia są obce dla rozumienia poznania jako przetwarzania informa-
cji. Akty nadawania sensów nie są obecne w poznaniu wyobrażonym 
na pod stawie modeli sztucznej inteligencji. Kognitywistyczny model 
pozna nia odrzuca fundamentalny problem rozumienia i interpreto-
wania, wy kluczając w ogóle pojęciowy charakter poznania.

Również jakiekolwiek formy transcendencji są nieobecne w po-
znaniu dokonywanym przez inteligencje sztuczne. Dla takich podmio-
tów istnieje tylko jedna rzeczywistość – rzeczywistość symboli bez 
ja kichkolwiek ich odniesień przedmiotowych (obojętne, czy by-
tów, czy obiektów dowolnie skonstruowanych). Podmiot poznania 
nie dyspo nuje zdolnością do wykraczania poza nią. Nie ma w ogóle, 
z uwagi na charakter swej świadomości, zdolności do transcenden-
cji własnych stanów umysłowych, jednak nie z powodów przywoły-
wanych przez idealistów. Jest ograniczony przez konstytucję swych 
funkcji poznaw czych do jednowymiarowego świata symboli i funk-
cjonuje poznaw czo tylko w tym świecie.

Poznanie indukowane przez modele sztucznej inteligencji nie 
za wiera poznania doświadczalnego żadnego ze znanych typów. Nie 
ma w  nim ani introspekcji, jakkolwiek pojmowanej, ani ekstra-
spekcji. Jest to poznanie wyłącznie racjonalne, niepojęciowe i bez 
przedmiotu.

W nurcie sztucznej inteligencji w ogóle radykalnie zmienia się 
wyobrażenie o wiedzy. Informacje ją tworzące są odarte z  sensów, 
będąc grupami symboli językowych nic nieoznaczającymi, nieod-
noszącymi się do czegokolwiek. Wiedza jest przekazywana i prze-
twarzana, lecz nie jest rozumiana, nie jest wyposażana w sensy i nie 
jest interpretowana. Nie głosi wobec tego niczego o  czymkolwiek; 
nie ma żadnych odniesień przedmiotowych ani bytów, ani obiektów 
subiektywnych, ani obiektów jakkolwiek skonstruowanych. Jest za-
mknięta w jednowymiarowym świecie symboli językowych. Wiedza 
jest czysto rozumowa, nie ma w niej jakichkolwiek elementów em-
pirycznych.
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Reasumując, cognitive science odtwarza tylko pozornie, przy 
uży ciu wprowadzonych, specyficznych pojęć nowożytny epistemo-
logiczny model podmiotu poznania, rekonstruując go jako rozu-
mową świadomość. Rekonstrukcja jest pozorna, gdyż pojęcia rozu-
mu i świadomości są ro zumiane całkiem inaczej niż w nowożytnej 
i współczesnej filozofii.

Ta pozorność rekonstrukcji jest najwyraźniej widoczna w  ob-
razie wiedzy i  poznawania indukowanej przez kognitywistycznie 
wyobra żony podmiot. Jedyną funkcją poznawczą umysłu jest jego 
zdolność do manipulowania symbolami, a w związku z tym umysł 
jest trakto wany jako procesor symboli. W konsekwencji, wiedza jest 
racjonalna i zarazem czysto formalna; nie ma sensów ani odniesień 
przedmioto wych. Wiedza jest także nietwórcza, a tę cechę generuje 
algorytmiczność poznania, dokonywanego według zadanych reguł, 
prawdopodob nie nie tworzonych przez podmiot, ale uzyskiwanych 
przezeń z zewnątrz w sposób trudny do zgłębienia. Ta trudność jest 
kolejnym źródłem wątpliwości powstających, jeśli próbuje się rozwi-
kłać treści koncepcji sztucznej inteligencji.

Kognitywistyczny model podmiotu poznania prowadzi do 
karko łomnej wizji wiedzy i poznawania, pozbawiając je większości 
cech przypisywanych im w innych koncepcjach. Poznanie pojmowa-
ne na sposób kognitywistyczny nie może pełnić funkcji przypisywa-
nych mu potocznie; takich, które wszelkie koncepcje poznania win-
ny wyjaśniać.
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Konstrukcja modelu podmiotu poznania

Podmiot poznania jako abstrakcja

Podmiot poznania w  rozważaniach epistemologicznych nie jest 
po pro stu obiektem bytującym w  realnej rzeczywistości, obiektem 
identycznym z  człowiekiem, który oprócz tego, że istnieje, doko-
nuje operacji poznawczych pośród innych swych funkcji pojawia-
jących się w  ludzkiej egzy stencji, w  jej wielości i  różnorodności. 
Podmiot poznania nie jest tożsa my z człowiekiem, konkretnym lub 
abstrakcyjnym, w każdym razie z człowiekiem realnie istniejącym, 
o wszystkich ludzkich własnościach, obdarzonym totalnością swe-
go istnienia, który poznaje aktualnie bądź któremu zdarza się pozna-
wać, bądź który w każdym razie obdarzony jest władzą poznawczą, 
który zatem wyposażony jest w  możliwości poznaw cze. Podmiot 
poznania jest zawsze filozoficznym pomysłem, swoistą fi lozoficzną 
konstrukcją, obiektem przywołanym do istnienia przez filozo fów 
roztrząsających problemy poznania. Podmiot poznania jest utwo-
rzony przez szczególne odniesienie się do człowieka i jego konstytu-
cji, przez szczególne rozumienie pojęcia „człowiek” i transformację 
tego po jęcia – od ogółu funkcji i aktywności do aktywności wyłącz-
nie poznaw czych. Podmiot poznania jest obiektem, który nie czyni 
nic oprócz poznawania; poznanie jest jedynym, wyłącznym warun-
kiem jego istnie nia – istnieje on tylko dla poznawania i dzięki nie-
mu. Podmiot poznania jest filozoficzną konstrukcją, opartą na abs-
trakcji, a jej fundamentem jest człowiek i jego właściwości, dziedziny 
jego aktywności, funkcje, jakie pełni, sposoby przejawiania się jego 
egzystencji.

Podmiot poznania jest zatem konstrukcją opartą na innej 
konstruk cji, a mianowicie na antropologicznym wyobrażeniu czło-
wieka. Powsta je pytanie o sposób wyłaniania się podmiotu pozna-
nia z pierwotnego punktu wyjścia, fundującego filozoficzny dyskurs, 
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z  chaosu lub przynaj mniej niedookreśloności człowieka przedfilo-
zoficznego, nieuchwycone go jeszcze w sztywne i jednoznaczne ramy 
pojęciowe, o sposób kategorialnego wykształcania się podmiotu po-
znania z mnogości przejawów ludzkiej egzystencji i z ludzkiej natury 
(jeśli istnienie jej przyjąć, na co współczesna antropologia nie zawsze 
przystaje). Rodzi się też kwestia róż norodności konstrukcji podmio-
tu poznania, czynników partycypujących w konstrukcji, zasadności 
konstrukcji, wreszcie wpływu tej kategorii na obraz poznania.

Schemat konstrukcji podmiotu poznania wykształcono w począt-
kach filozofii, w starożytnej Grecji, wyprzedzając w tym względzie 
do konania nowożytności, a zarazem narzucając styl myślenia póź-
niejszej filozofii. Zawsze wyobrażano sobie podmiot poznający jako 
istotę, która jest odgrodzona od nikłych spraw ludzkiej egzystencji, 
od jej potoczności i  nieuporządkowania. Tylko w  sytuacji odgro-
dzenia, sytuacji eg zystencjalnie niezwyczajnej, odartej z potoczno-
ści, mniemano, istota ta ka może poznawać rzeczywiście, może dążyć 
do prawdy Jedynie wtedy nie jest zwodzona przez ułomności ludz-
kiej natury, które to ułomności, takie jak na przykład żądza korzyści, 
skutecznie uniemożliwiają pozna nie wiarygodne. Poznanie w staro-
żytnej Grecji stanowiło wyjątkową wartość, a przez to temu, kto po-
znaje, stawiano szczególne żądania. Podmiot poznania nie mógł być 
po prostu człowiekiem z krwi i kości, zawsze był istotą szczególną. 
Już w starożytności utrzymywano, że nie poznaje człowiek po pro-
stu, ale że w poznanie zaangażowana jest tyl ko jego szczególna wła-
dza – rozum, natomiast inne składniki ludzkiej egzystencji, takie jak 
uczucia, emocje, nagłe porywy intuicji, odczucia estetyczne, prak-
tyczne strony egzystencji, nie są w poznaniu obecne, są z niego wyłą-
czone. Już wtedy izolowano rozum i uznawano go za głów ny, a przy 
tym jedyny podmiotowy czynnik poznania, zaprzeczając jednocze-
śnie, iżby inne własności człowieka uczestniczyły w poznaniu. Je śli 
uczestniczyły, to utrzymywano, że poznanie to jest niewiarygodne, 
nie prowadzi do prawdy, nie jest poznaniem autentycznym.

Schemat konstrukcji podmiotu poznania, w starożytności jesz-
cze nie całkiem wyraźny, został wniesiony do nowożytności głów-
nie za sprawą Kartezjusza. Schemat tworzenia podmiotu poznania 
przez abstrakcję jest w  filozofii zadziwiająco stały. Niezależnie od 
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zmieniających się wy obrażeń poznania, od konkretnej teorii pozna-
nia, podmiot poznania za wsze jest konstrukcją z wyszczególnionych 
własności człowieka. I  za wsze też odwołuje się do cech istotnych 
człowieka, do własności konstytuujących ludzką naturę, a w każdym 
razie sposób ludzkiego by towania. Mimo współczesnych, różnorod-
nych, innych niż klasyczna pro pozycji konstrukcji podmiotu pozna-
nia (a w każdym razie inspiracji do konstrukcji) schemat jego kon-
strukcji pozostaje ciągle taki sam. Od sta rożytności, od wyłonienia się 
problemu poznania w dziejach filozofii podmiot poznania nie jest 
człowiekiem po prostu, istotą ludzką, ujmo waną w całości jego eg-
zystencji, ale abstrakcją z istoty ludzkiej, będąc zatem swoistą kon-
strukcją człowieczych własności. W  filozofii starożyt nej założono 
już, wprawdzie niewyraźnie i na wpół jawnie, że podmiot poznają-
cy jest wyodrębniony z człowieka, z owej jedności, jaką jest czło wiek, 
w  ten sposób, że jest on swoistą abstrakcją z  ludzkich właściwo ści 
i  rodzajów aktywności. Już wtedy przyjęto w  sposób nie do koń-
ca uświadomiony, że podmiotem poznania nie jest człowiek w jego 
cało ści, człowiek po prostu, rozumiany na sposób przedfilozoficz-
ny, lecz podmiotem poznania są jedynie wyabstrahowane z  niego 
własności i funkcje i one składają się – przez dokonane filozoficzne 
złożenie od dzielonych uprzednio elementów – na istotę poznającą.

Założenie to, tworzące schemat konstrukcji podmiotu pozna-
nia, wydaje się umotywowane przeświadczeniami zdroworozsąd-
kowymi, a przez to już są powody do utrzymywania, że jest zasad-
ne. Nawet w powierzchownej analizie nietrudno przecież twierdzić 
i dowodzić, że nie wszystkie aspekty człowieka, nie wszystkie jego 
władze biorą udział w poznawaniu, ale tylko niektóre ludzkie wła-
sności są związa ne z poznawaniem, z myśleniem, z rozumowaniem, 
z dowodzeniem. Od starożytności przyjmowano, dowodząc na róż-
ne sposoby, że za pro cesy poznawcze odpowiedzialne są tylko nie-
które, szczególne właści wości człowieka i tylko one są zaangażowane 
w czynności poznawa nia. Pozostałe natomiast są wobec poznawania 
całkowicie neutralne albo niszczą wiarygodność poznawczą. Nie ca-
łość ludzkiej istoty bie rze udział w aktywności poznawczej, ale tyl-
ko niektóre własności czło wieka są relewantne dla procesów pozna-
wania, uczestnicząc w nim. Nie cała zatem ludzka istota poznaje, ale 
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tylko szczególna jej warstwa, jej aspekt, jej jakoś szczególnie, abs-
trakcyjnie pojęta część. Wydaje się, że właśnie ten sposób myślenia 
był podstawą konstruowania obiektu zwanego podmiotem poznania 
i że ten sposób myślenia determinował sposób konstytucji podmiotu 
na stałe w dziejach filozofii.

Przejście od idei człowieka po prostu, człowieka jako cało-
ści, czło wieka jako jednego bytu do idei podmiotu poznania, któ-
ry ma być szcze gólną warstwą człowieka, abstrakcją dokonaną na 
człowieku, wymaga szczególnych przeświadczeń o  jego naturze, 
o  strukturze jego funkcji i właściwości. Abstrahowanie jest możli-
we, gdy przyjmie się, że czło wiek „składa się”1 z oddzielnych wła-
sności, sposobów istnienia, dobrze od siebie nawzajem odizolowa-
nych. U podstaw abstrahowania leży roz członkowanie człowieka na 
rodzaje właściwości, na oddzielne sfery ak tywności, na rozłączne 
dziedziny egzystencji. W podstawach tych za warte jest przeświad-
czenie, że homo cogitans w człowieku jest odrębny od homo econo-
micus, a także od homo faber itp., mimo iż te obszary czy też rodzaje 
człowieczeństwa mogą zamieszkiwać i w większości przeświadczeń 
zamieszkują w  każdym indywidualnym człowieku. Ab strakcja od 
człowieka w ogóle do istoty poznającej jest możliwa, gdy uzna się, 
że poszczególne rodzaje aktywności człowieka i  poszczegól ne ro-
dzaje jego właściwości są rozłączne, a  przynajmniej na tyle samo-
dzielne, że dają się wzajemnie oddzielić bez zmiany swych istot-
nych cech, bez przekształceń dotykających natury cech. Podstawą 
abstrakcji od zdroworozsądkowego rozumienia człowieka, w  całej 
jego różnorod ności, do filozoficznej kategorii podmiotu poznania 
jest bowiem doko nanie rozbioru tej jedności, jaką wydaje się czło-
wiek, na odrębne wła sności i funkcje, które mają oddzielnie przeja-
wiać swą aktywność. Człowiek, z którego dokonuje się abstrakcji do 
podmiotu poznania, jest sumą prostą swych właściwości i egzystuje 
oddzielnie w swych odręb nych planach, w swych różnych dziedzi-
nach aktywności. Jest jednością tylko powierzchownie, daje się bo-

1 Termin „składa się” rozumiem najbardziej ogólnie, uchylając się od jakichkol-
wiek konkretnych ustaleń, na czym składanie ma polegać. Nie jest to z pew-
nością su mowanie mereologiczne, lecz jakaś (różnie pojmowana) konstytucja 
bytu złożonego, którą w filozofii eksplikuje się bardzo różnie.
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wiem rozczłonkować na niezależne plany bytowe. Właściwości czło-
wieka odpowiedzialne za jego dozna wane i przejawiane emocje są 
oddzielone od właściwości odpowiedzial nych za aktywność w dzie-
dzinie utylitarnej i  od właściwości odpowie dzialnych za myślenie, 
rozumowanie, w ogólności za poznawanie. Człowiek, poznając, ak-
tywizuje i wykorzystuje inne obszary swej natu ry lub swego charak-
teru i inne właściwości niż człowiek, który pracuje fizycznie lub któ-
ry kontempluje dzieło sztuki. I te poszczególne ob szary funkcjonują 
samodzielnie, nie są od siebie zależne, posiadają au tonomię wzglę-
dem innych obszarów, nie współpokrywają się.

Podmiot poznania konstruuje się jako zespół wyabstrahowa-
nych własności przypisanych człowiekowi. Po wyabstrahowaniu wła-
sności odpowiedzialnych za poznawanie konstruuje się z nich jeden 
obiekt, syntetyzuje się te własności w całość będącą podmiotem po-
znania. Podmiot poznania jest konglomeratem właściwości wyizolo-
wanych z człowieka, a dokładniej – z idei człowieka, z wyobrażenia, 
jakie przyj muje się o nim. Te właściwości zespolone w jedność, zjed-
noczone w jed nym obiekcie mają realizować wszelkie cele poznaw-
cze i  mają pozwa lać przeprowadzać wszelkie operacje poznawcze. 
Według tego właśnie schematu – abstrahowania w człowieku szcze-
gólnych własności odpo wiedzialnych za poznawanie, koniecznych 
i wystarczających dla jego realizacji i tworzenia z nich całości – prze-
biega tworzenie podmiotu po znania. Ten schemat stał się w tradycji 
filozoficznej stale obowiązują cą drogą tworzenia podmiotu pozna-
nia. Podmiot poznania jest szcze gólnym konstruktem utworzonym 
z wyabstrahowanych ludzkich własności, a człowiek jest podstawą 
tej abstrakcji. Nie poznaje człowiek będący całością, lecz poznaje 
jego fragment, tylko jego warstwa.

W konstrukcji podmiotu poznania tkwią już założenia dotyczą-
ce charakteru poznania. Charakterystycznym przykładem tej zależ-
ności jest filozofia starogrecka: starożytni Grecy byli przeświadczeni, 
że pozna nie jest działaniem wyłącznie intelektualnym, a więc że po-
znanie zmy słowe faktycznie nie należy do poznania. Z tego też mię-
dzy innymi po wodu podmiot poznania u  Greków nie obejmował 
narządów zmysłów i nie dopuszczał do poznawania za ich pomocą. 
Wyrzucano ten rodzaj aktywności człowieka poza obszar poznawa-
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nia. Tylko czynności inte lektualne, realizowane przez rozum, nale-
żały do dziedziny poznania. Przeświadczenie, że czynnik zmysłowy 
nie jest elementem poznania, wpływało na charakter podmiotu po-
znania aż do współczesności. Na rządów zmysłów nie uznawano za 
element podmiotu poznania w nowożytności po czasy współczesne, 
mimo iż przecież już w nowożytności uznano zmysłową percepcję 
za pełnoprawny rodzaj poznania.

Epistemologia nigdy nie rozważała problemu człowieka poznają-
cego i nigdy nie powoływała do swych rozważań problemu człowieka.
Wydawać by się mogło, że jest zupełnie niezależna od wszelkich prze-
świadczeń antropologicznych. Człowiek jako problem filozoficzny 
zni ka z jej perspektywy wraz z pojawieniem się podmiotu poznania. 
Zni ka jednak tylko pozornie, gdyż idea człowieka, będąca podsta-
wą abstrakcji, tkwi w pojęciu podmiotu poznania. Podmiot pozna-
nia jest konstruowany i to zdaje się tworzyć początek badań episte-
mologicznych. O początku konstrukcji zakłada się milcząco, że nie 
ma już fundujących go założeń, nie dyskutuje się ich, przyjmuje za 
rzecz oczywistą, niepod dającą się wątpliwościom. Jednak to przeko-
nanie fałszuje obraz rzeczy. Ukonstytuowany już podmiot poznania 
jest rzeczywiście sprawą wyłącz nie epistemologiczną, lecz sposób 
jego konstytucji i  jej podstawa należą do antropologii, do wyobra-
żeń, czym jest człowiek. To od prze konań, filozoficznych lub przedfi-
lozoficznych jeszcze, zdroworozsąd kowych, kulturowych, czym jest 
człowiek, od wyobrażeń ludzkiej na tury lub ludzkiej egzystencji za-
czyna się tworzenie podmiotu poznania. U podstaw konstruowania 
podmiotu poznania tkwią bowiem założenia dotyczące natury czło-
wieka, jego własności, jego władz i ich wzajem nych relacji organizu-
jących ludzki byt i zespalających go w całość, przede wszystkim po-
zwalających ten byt i zespoły ludzkich własności rozczłonkować na 
grupy o częściowej autonomii. Trzeba zatem przy jąć, że antropolo-
gia filozoficzna lub jej jakiś przedfilozoficzny odpowie dnik fundują 
epistemologię przez wytyczenie warunków konstytucji jej bodaj naj-
ważniejszej kategorii. Odwołanie się do wiedzy o człowie ku w kon-
strukcji podmiotu poznania jest wymogiem koniecznym, gdyż jeśli 
dokonuje się abstrakcji, trzeba dysponować twierdzeniami dający mi 
obraz tego, z czego dokonuje się owej abstrakcji. Podstawą konstruk-
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cji podmiotu poznania jest wiedza o człowieku, przedstawiająca na-
turę człowieka, a  przynajmniej istotę jego egzystencji2. Podstawą 
konstruk cji podmiotu poznania jest zatem antropologia, a ogólnie3, 
filozoficzny lub przedfilozoficzny namysł nad człowiekiem.

Antropologiczna podstawa konstrukcji  
podmiotu poznania

W dalszych rozważaniach antropologię filozoficzną będę rozumieć 
bar dzo szeroko (wbrew zawężającym intencjom znaczeniowym 
nadawa nym jej przez Maxa Schelera, Helmutha Plessnera i Arnolda 
Gehlena, które jednak nie są akceptowane powszechnie), a mianowi-
cie jako dzie dzinę obejmującą wszelki filozoficzny namysł nad czło-
wiekiem. Kon strukcja podmiotu poznania w całej nowożytnej epi-
stemologii, w kon cepcji Kartezjusza i wszystkich jej następczyniach 
aż po teorie współczesne, ma wspólne antropologiczne źródło. Jest 
nim starożytna koncepcja człowieka jako homo sapiens, idea czło-
wieka jako rozum nego, inaczej jako jedynej istoty obdarzonej duszą 
(rozumną). „Tę ideę wyrazili najostrzej, najbardziej zdecydowanie 
i najjaśniej pojęciowo i filozoficznie Anaksagoras, Platon i Arysto-
teles” (Scheler 1987, s. 158). Ale tworzył ją już Sokrates i znamionu-
je ona całą racjonalistyczną myśl grecką, która wywarła wpływ nie 
do przecenienia na rozwój i kształt całej kultury zachodniego świa-
ta. To Sokrates utożsamił du szę z „naszą myślącą i działającą świado-
mością, naszym rozumem i sie dliskiem naszej aktywności myślenia 
i działania etycznego” (Reale 1994, s. 317). Rozum, ratio, jest owym 
specyficznym czynnikiem sprawczym, który ma wyróżniać człowie-

2 Uwzględnić bowiem trzeba koncepcje filozoficzne, które uznają – jak czyni to 
egzystencjalizm – że egzystencja jest pierwotna, wyprzedzając wtórną wobec 
niej na turę, lub które twierdzą, że teza o istnieniu ludzkiej natury jest w ogóle 
wątpliwa.

3 Uogólnienie jest konieczne, gdy antropologię rozumie się wąsko, a mianowicie 
tak, jak ją rozumieją trzej jej dwudziestowieczni klasycy: Scheler, Gehlen i Ples-
sner. Wte dy bowiem do antropologii nie należy większość filozoficznych kon-
cepcji człowieka.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



276 ROZDZIAŁ 8

ka z ogółu przyrody ożywio nej. Idea człowieka jako istoty rozum-
nej wprowadza nieprzekraczal ny rozdział pomiędzy światem zwie-
rząt a rzeczywistością człowieka. Przysługiwanie człowiekowi duszy 
rozumnej sprawia, że nie należy on w całości do natury, nie reduku-
je się w żadnym razie do niej, ale wy rasta ponad nią. Pominąwszy 
pierwszy okres filozofii, rozum dla sta rożytnych Greków był głów-
nym czynnikiem określającym naturę człowieka. Rozum jest prze-
ciwstawiany popędom i zmysłowości, które w idei homo sapiens nie 
przynależą ludzkiej naturze.

Zmysłowość znamionuje cały świat zwierzęcy i nie jest specyficz-
na dla człowieka. W ujęciu Arystotelesa zmysłowość jest związana 
z duszą zmysłową, której główną funkcją jest doznawanie wrażeń. 
Do znawanie wrażeń angażuje ciało: jest osadzone w tym, co ciele-
sne. Dla Platona zmysły nie są podstawą myślenia; nie są one podsta-
wą pozna nia idei ani nawet poznania rzeczy. A ponieważ poznanie 
autentyczne ma docierać do idei, to poznanie zmysłowe, niespełnia-
jące tego wa runku, nie jest poznaniem, będąc jedynie doxa, jedy-
nie domysłem, który ulega złudzeniom i ponadto dociera jedynie do 
zjawisk. Według Platona tylko rozumna, niematerialna dusza stano-
wi o istocie człowie ka, a podległe jej ciało nie współtworzy tej istoty. 
W  konsekwencji, na poziomie epistemicznym tylko niematerialna 
dusza rozumna pełni funkcje poznawcze, mając możność poznawa-
nia idei i rzeczy.

Także Arystoteles, dokonawszy trójpodziału duszy na wegetatyw-
ną, zmysłową i rozumną, obdarza tylko duszę rozumną zdolnością 
my ślenia i  wydawania sądów. Dusza rozumna nie jest zmieszana 
z ciałem, nie wyrasta ze zwierzęcej natury człowieka, nie ma odpo-
wiedników ani genezy w świecie zwierzęcym.

Wydaje się, że Grecy, począwszy od Sokratesa, przyznawali du-
szy rozumnej indywidualność. Dla historyków filozofii to twier-
dzenie rodzi pewne wątpliwości: utrzymują oni, że ani nie dotyczy 
wszyst kich filozofów, ani nie jest bezdyskusyjne w  pewnych przy-
padkach. Również o pojęciu świadomości można snuć w dużej mie-
rze tylko do mysły, jednak w  bardzo ogólnej perspektywie można 
mimo wszystko utrzymywać, że Grecy zespolili duszę rozumną ze 
świadomością. Du sza była dla nich świadomością subiektywnego 
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ja, intelektualną i mo ralną osobowością, świadomym, rozumnym ja 
(Reale 1994, s. 317–318, 326). I to Grecy wprowadzili przeświadcze-
nie, że dusza rozumna jest niematerialna i nie ma związku ze zmy-
słami. Prowadziło ono nie tyl ko do degradacji poznania zmysłowe-
go, a więc do różnych form ra cjonalizmu. Prowadziło też wprost do 
przekonania, że podmiot pozna nia nie jest po prostu tożsamy z czło-
wiekiem ujmowanym en bloc, ale że jest czynnikiem niematerialnym 
w człowieku.

Reasumując, dusza ma u  Greków hierarchiczną wyższość nad 
cia łem; natura człowieka jest utożsamiana z duszą rozumną, a nie 
z  cia łem (zob. Reale 1994, s. 327). Funkcją duszy rozumnej jest 
poznawa nie i  ono ma dominować w  ludzkiej egzystencji, podpo-
rządkowując sobie wszystkie inne aspekty życia, organizując je i pa-
nując nad nimi. Poznanie ma charakter racjonalistyczny, jest czy-
sto rozumowe. Zmy sły nie odgrywają u Greków żadnej istotnej roli 
poznawczej, a doświad czenie zmysłowe nie jest w ogóle poznaniem 
sensu stricto, gdyż nie pozwala na uzyskiwanie prawd.

W  starogrecką wizję człowieka, z  niematerialną duszą rozum-
ną ja ko stanowiącą jego naturę, wrośnięte jest wyobrażenie podmio-
tu po znania: niematerialnego rozumu indywidualnego i świadome-
go. Toteż początki, podstawy i pierwotne źródło epistemologicznej 
konstrukcji podmiotu poznania tkwią w  starożytności. To w  niej 
ukształtowano obraz podmiotu poznania trwający w dziejach epi-
stemologii aż do współczesności. Z cech istotnych, konstytuujących 
naturę człowieka kształtuje się obraz podmiotu poznania. Podmiot 
ten jest konstrukcją cech, które składają się na naturę człowieka we-
dług intelektualistycznej wizji antropologicznej.

Filozoficzna konstrukcja duszy rozumnej jako swoistego, istoto-
wego czynnika w człowieku była bezpośrednią podstawą konstruk-
cji podmiotu poznania jeszcze przed Kartezjuszem, w postaci bardzo 
podobnej do tej, którą on wypreparował. Podstawy kartezjańskiej 
kon strukcji tkwiły w ogólnych przeświadczeniach wypracowanych 
w fi lozofii greckiej. To grecka myśl wprowadziła i upowszechniła kli-
mat intelektualny, w  którym poznanie autentyczne, a  ma nim być 
jedynie poznanie rozumowe, jest związane, jeśli idzie o  jego pod-
miot, z czyn nikiem bezcielesnym. Podmiot poznania został utożsa-
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miony z istotą człowieka, z czynnikiem w nim niematerialnym, z du-
szą rozumną, która wyodrębniała człowieka z przyrody i następnie 
przeciwstawiała go jej. Zmysły, zwodzące rozum, niedocierające do 
poznania auten tycznego, nie były dla Greków elementem konsty-
tutywnym podmiotu poznania. I ta myśl, wiążąca podmiot pozna-
nia z bezcielesną, rozum ną naturą człowieka, nadała piętno filozofii 
świata zachodniego aż po współczesność.

Do racjonalistycznej wizji człowieka, charakteryzującej myślenie 
w starożytnej filozofii greckiej, odwołuje się Kartezjusz, przedstawia-
jąc swoje wyobrażenie ludzkiej natury. Człowiek w wizji Kartezju-
sza jest, podobnie jak u  starożytnych Greków, dychotomicznym 
połą czeniem (lecz nie faktycznym zespoleniem) dwóch odrębnych 
substan cji: cielesnej i duchowej, przy czym oddziaływanie ciała z du-
szą ma u  niego charakter niejasny, niespójny, niekonsekwentny i, 
przy pewnych interpretacjach, prowadzący do sprzeczności. Karte-
zjański podmiot po znania jest bezpośrednią konstrukcją duszy ro-
zumnej i jest wyłącznie duchowy; ciało, podobnie jak w przeświad-
czeniach starożytnych filozofów, nie uczestniczy w  ogóle w  jego 
konstytucji. Kartezjusz, tak jak Grecy, nie uznaje narządów zmysłów 
za współkonstytuujące podmiot poznania. Zmysły nie są filarem po-
znania, nie są też początkiem po znania ani nie stanowią władzy po-
znawczej. Wrażenia zmysłowe służą do uświadamiania sobie przez 
rozum idei wrodzonych i w ten tylko spo sób biorą udział w pozna-
waniu. Natywizm pozwalał Kartezjuszowi przyjąć i umotywować sa-
modzielność działania rozumu w procesach poznawczych, podob-
nie jak to przyjmował Platon.

Z tradycji starogreckiej Kartezjusz przejął też, że rozum stano-
wi władzę samodzielną i nie jest połączony z emocjami, z popędami, 
z in stynktami, z uczuciami. Te ciemne, irracjonalne strony człowie-
ka są odłączone od funkcjonowania rozumu i zawsze mogą też być 
przez nie go pokonane, zracjonalizowane, zdominowane i w rezulta-
cie usunię te. Nie stanowią więc zagrożenia dla poznania, które jest 
kierowane wyłącznie rozumem. Suwerenny rozum, ów – jak twier-
dzi Max Scheler – wynalazek Greków, stał się oczywistością dla epi-
stemologii już nig dy niepodważaną aż po czasy współczesne. We-
dług tej oczywistości rozum stanowi w człowieku odrębną warstwę 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



279KONSTRUKCJA MODELU PODMIOTU POZNANIA

bytowania i nie zakłóca ją go w sytuacjach poznawczych żadne inne 
ludzkie warstwy bytowe. W każdym razie człowiek ma zdolność do 
separowania rozumu od wszelkich innych działań ludzkiej psychi-
ki, przeciwstawiania go uczu ciom, namiętnościom, rozpoznawania 
rozumem wszelkich sądów irra cjonalnych i odłączania ich w proce-
sach poznawczych od sądów czy sto rozumowych.

Podstawą kartezjańskiej konstrukcji podmiotu poznania jest co-
gitatio i, ogólnie, racjonalistyczna koncepcja człowieka, według któ-
rej rozum stanowi władzę odrębną, oddzieloną od innych sfer ludz-
kiej eg zystencji. Dzięki odrębności rozumu poznanie polega na 
czystym my śleniu, czystym dowodzeniu, czystym wnioskowaniu. 
Nawet drugi wa runek, to jest nadrzędność rozumu nad pozostałymi 
sferami ludzkiej egzystencji, nie jest tak ważny w tworzeniu podmio-
tu poznania. Kartezjańska koncepcja podmiotu poznania jest możli-
wa tylko pod warun kiem przyjęcia odrębności i niezależności sfery 
rozumowej od sfery popędowej, zmysłowej, uczuciowej w człowie-
ku. Przeprowadzona przez Kartezjusza abstrakcja prowadząca do 
podmiotu poznania jest wykonalna, jeśli założy się, że człowiek skła-
da się z rozłącznych obszarów działań i zespołów własności4. Wtedy 
tylko z obiektu zwane go człowiekiem można wyizolować trzy wła-
sności – subiektywność, świadomość, rozumowość – odrębne od 
pozostałych, które człowieko wi przysługują. I przez konstrukcyjne 
złożenie tych własności moż na ustanowić kartezjański podmiot po-
znania. Te trzy cechy, złożone w całość, są bowiem obiektem dobrze 
wyodrębnionym, poprawnie skonstruowanym abstraktem, jeśli nie 
są związane z  innymi własno ściami człowieka. Zatem kartezjański 
podmiot poznania jest możliwy, jeśli założy się, że emocje, nastroje, 
zmysły, popędy, własności odpo wiedzialne za utylitarną stronę ludz-
kiego życia nie mają wpływu na świadomość i jej stany oraz na dzia-
łania rozumu.

W nowożytnej epistemologii nie jest rzeczą problematyczną, czy 
własności tworzące podmiot poznania są odizolowane od pozosta-

4 Poszczególne działania mają być czyste, to jest mają być niezależne od innych 
działań. Również własności mają być samodzielne, niezmieszane z  innymi 
wyodręb nionymi w człowieku.
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łych, czy na przykład rozumność jest odizolowana od odczuwania 
emocji. Już Kartezjusz przyjął istnienie czystej, wyodrębnionej rozu-
mowości za rzecz oczywistą. Nie poświęca wiele uwagi kwestii suwe-
renności rozumu w aktach poznawczych. Wiadomo, że res cogitans 
obejmuje nie tylko akty czysto poznawcze, racjonalne. W Medyta-
cji 2, ust. 8 określa res cogitans następująco: „Jest to rzecz, która wąt-
pi, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie chce, a także wyobraża so-
bie i czuje”. Jed nak indywidualne, świadome ja konstruowane przez 
niego jako pod miot poznania jest rozumowe, wyłączając między in-
nymi zjawiska mentalne typu emocjonalnego. Czy podmiot pozna-
nia Kartezjusza obej muje wobec tego tylko szczególny typ stanów 
świadomościowych? Można przyjąć taką hipotezę, pamiętając jed-
nak o obszarze niepewno ści, gdyż nawet historycy filozofii, uwzględ-
niając szczegóły treści pism Kartezjusza, nie wypowiadają się w tej 
kwestii jednoznacznie; nie po zwala im na jednoznaczność brak rele-
wantnych wypowiedzi. Wydaje się jednak, że poprawność tej hipote-
zy gwarantuje cała teoria pozna nia stworzona przez Kartezjusza. Jest 
ona bowiem racjonalistyczna, a nie mogłaby być taka, gdyby pod-
miot poznania nie był wyłącznie rozumowy. Max Scheler utrzymuje, 
że duch u Kartezjusza jest autonomiczny i suwerenny, zredukowany 
do ratio i pomieszany z inteligencją (Scheler 1987, s. 124).

Reasumując, kartezjanizm oparty jest na antropologicznej idei 
człowieka jako homo sapiens. Kartezjański podmiot poznania, tak 
jak starogrecki, jest zbieżny z  racjonalistycznym wyobrażeniem 
ludzkiej natury.

Współczesne antropologiczne przedstawienia człowieka

Stabilne, wielowiekowe wyobrażenie człowieka jako homo sapiens 
roz pada się skonfrontowane z  intelektualnymi osiągnięciami XX 
wieku, które atakują to wyobrażenie z  różnych stron. Współcze-
sność oferuje rozmaite nowe koncepcje wybranych poziomów (al-
ternatywnie: aspek tów, warstw) człowieczeństwa. Takie też są kon-
cepcje tworzone w na ukach szczegółowych lub na ich obrzeżach. Są 
one często poddawane refleksjom intelektualnym, przede wszystkim 
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filozoficznym. W takich refleksjach koncepcje odnoszące się do po-
szczególnych warstw czło wieczeństwa uogólnia się do całościowych 
przedstawień człowieka. Specyfika uogólnień polega na tym, że kon-
cepcję szczegółową, ujmu jącą jeden wymiar człowieczeństwa, prze-
kształca się w ogólną kon cepcję człowieka, a więc w teorię antropolo-
giczną. Takie właśnie uo gólnienia narzucają współcześnie schematy 
ujmowania człowieka i  stanowią podstawy najważniejszych prze-
świadczeń o  nim. Przykła dem znamiennym jest freudyzm, który 
z początkowej teorii zaburzeń psychicznych, a następnie z koncep-
cji ludzkiej psychiki został prze kształcony – przez samego Freuda 
i przez jego interpretatorów – w te orię ludzkiej natury. Transforma-
cja taka jest możliwa przy założeniu, że o ludzkiej naturze stanowi 
wyłącznie psychika. Ogólnie transfor macja taka jest możliwa przy 
założeniu, że warstwa człowieczeństwa badana w koncepcji wyjścio-
wej jest jedyną istotną dla konstytucji na tury człowieka. Koncepcja-
mi przechodzącymi z dziedzin szczegóło wych w ogólne koncepcje 
człowieczeństwa, o  wymiarze filozoficznym, kreujące współczesne 
wyobrażenie o  człowieku, są wszystkie, które analizowałam w  po-
przednich rozdziałach.

Według powszechnych przeświadczeń antropologia i epistemolo-
gia są sobie zupełnie obce. W całej filozofii twierdzenie, że problem 
poznania jest całkowicie odseparowany od problemu człowieka, sta-
nowi aksjomat nigdy niepodważany, ani nawet niedyskutowany. Są-
dzę, że twierdzenie to jest całkowicie błędne. Wypacza ono obraz 
uwa runkowań epistemologii, a  w  rezultacie nie pozwala zbudować 
adekwatnych modeli poznania. Nie pozwala także wyrwać się z nur-
tu myślenia wpojonego współczesności przez filozoficzną tradycję. 
Są dzę, że przedstawienie, kto poznaje, a także na czym polega pozna-
nie, zależy w swych podstawach od przyjętych wyobrażeń, czym jest 
czło wiek i jaka jest jego natura. Sądzę zatem, przenosząc się na meta-
poziom, że epistemologię funduje antropologia.

Rozmaite przedsięwzięcia intelektualne doprowadziły do ero-
zji an tropologicznego wyobrażenia człowieka jako homo sapiens 
o  niema terialnej duszy. Nowe idee ujmujące tylko pewne aspek-
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ty (alternatyw nie: plany czy też wymiary) bycia człowiekiem5 prze-
kształcono w ogólne koncepcje człowieczeństwa. Te nowe, już antro-
pologicznie przetransformowane wyobrażenia, czym jest człowiek, 
prowadzą do nowych koncepcji podmiotu poznania. Tak więc bez-
pośrednią podsta wą konstrukcji podmiotu poznania są idee an-
tropologiczne, najczęściej przekształcane z  aspektowych koncepcji 
człowieka.

Behawioryzm, psychoanaliza i ewolucjonizm, które w różnych 
ob szarach rewidują klasyczne wyobrażenie, czym jest człowiek, 
są jed nocześnie szczególnie istotne w  dyskursie epistemologicz-
nym. Z  dwóch powodów. Po pierwsze bowiem, są najważniejszy-
mi dwudziestowiecz nymi koncepcjami człowieka; ich recepcja jest 
znacznie szersza niż re cepcja dokonań klasycznej antropologii filo-
zoficznej. Po drugie zaś, są najwyraźniej związane z  filozoficznym 
namysłem nad poznaniem, ściślej niż klasyczne koncepcje antro-
pologiczne. Zawierają środki do krytyki zastanych teorii poznania, 
w tym zastanej koncepcji podmio tu poznania. Są też ważnym źró-
dłem epistemologicznej inspiracji, kształtując w niektórych wypad-
kach idee rozwijane w najnowszej epi stemologii. Na przykład biolo-
giczny ewolucjonizm jest bazą całej grupy koncepcji poznania – od 
Lorenzowskiej do Popperowskiej. Behawioryzm służy do uzasadnia-
nia idei pragmatystycznych, a freudyzm może dostarczać argumen-
tów za irracjonalnością poznania6.

Nie jest nieoczekiwany fakt, iż koncepcje tak różne, o wzajem-
nie odrębnych celach i przedmiotach badań, przy pierwszym oglą-
dzie zu pełnie niezwiązane z fenomenem poznania, co najmniej su-
gerują obra zy poznania i  obrazy podmiotu poznania, pozwalając 
wysnuć konsta tacje co do charakteru poznania. Poznawanie nale-
ży do jednego z podstawowych obszarów funkcjonowania człowie-
ka. Poznanie nie tylko umożliwia realizację wyrafinowanych celów 
intelektualnych. Rozgrywa się ono także na poziomie zaspokajania 
elementarnych potrzeb, charakterystycznych dla całego świata zwie-

5 Te idee są na przykład tylko koncepcjami ludzkiej psychiki, jak freudyzm lub 
behawioryzm.

6 Freudyzm jest epistemologicznie ważny, lecz prawie nieobecny w sporach nad 
poznaniem, co jest zdumiewające przy obecnej modzie na irracjonalizm.
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rzęcego. Jest ono jed ną z podstawowych funkcji człowieka jako isto-
ty biologicznej, cho ciaż myśl intelektualna cywilizacji zachodniej 
długo odrzucała jakikolwiek związek poznawania z biologicznością 
człowieka, z jego osadzeniem w świecie zwierzęcym. Dlatego pew-
ne wyobrażenie po znawania – chociażby na poziomie poznania ko-
niecznego w biologicz nym trwaniu – musi być obecne i w teoriach 
biologicznych, i w kon cepcjach ludzkiej psychiki.

Tak więc te idee, skonstruowane dla szczegółowych dziedzin 
pro blemowych i przetransformowane do ogólnej idei człowieczeń-
stwa, wpływają na koncepcje epistemologiczne, a przede wszystkim 
na kon cepcje podmiotu poznania. Determinuje to, chociaż z pew-
nym stop niem niepewności, tezę ogólną, iż antropologiczne wyobra-
żenia, czym jest człowiek, są fundamentem konstrukcji podmiotu 
poznania i w kon sekwencji poznania.

Przedstawia się to tak szczegółowo. Behawioryzm przekształca się 
do filozoficznej koncepcji człowieka przy założeniu, że zachowa-
nia psychiczne (nota bene zredukowane do zachowań ciała) w ca-
łości wy czerpująco konstytuują człowieka. W  behawiorystycznej 
koncepcji szczególnie pojęta warstwa psychiczna człowieka okre-
śla jego istotę. Nie ma w behawiorystycznej koncepcji człowieka na-
tury rozumianej jako zespół atrybutów człowieka. Istotę człowieka 
według behawioryzmu uogólnionego do antropologicznej koncepcji 
człowieka tworzy obserwowalne funkcjonowanie organizmu, czyli 
funkcjonowanie zorga nizowanego w całość ciała. Wszelkie działa-
nia człowieka, wszystko, co się człowiekowi zdarza w jego bytowaniu 
i co może mu się przydarzać, to cielesne odruchy inicjowane przez 
oddziaływanie zewnętrz nego środowiska człowieka. Inaczej rzecz 
ujmując, istotą człowieka jest ciało w akcji, a akcję tę powoduje nie 
sam izolowany człowiek kie rowany przez swe wnętrze (bo to nie ist-
nieje), ale sterowany przez to, co go otacza. Behawioryzm pozbawia 
człowieka duszy, stanowiącej istotę człowieczeństwa w koncepcjach 
starożytnej i nowożytnej, w tym w oświeceniowej idei animal ratio-
nale. Osobowość zostaje zreduko wana do zbioru zewnętrznych za-
chowań wykształconych w ciągu osob niczego życia człowieka. I tyl-
ko w  takim zbiorze zachowań, specyficz nym dla poszczególnych 
jednostek ludzkich, można dopatrywać się jakiejś subiektywności. 
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Środowisko zewnętrzne staje się nieusuwalną składową konstytucji 
człowieka; nie jest on istotą autonomiczną, kre owaną przez siebie, 
przez swe niepowtarzalne i z zewnątrz niepozna walne wnętrze, któ-
re określałoby jego osobowość. Człowiek według behawioryzmu to 
istota współtworzona przez swe zewnętrze; drugą komponentą kon-
stytutywną człowieka jest organizm poddający się ze wnętrznym od-
działywaniom w sposób zależny od swych cielesnych właściwości.

Behawiorystyczne przedstawienie człowieka jest prawie całkowi-
tą negacją starogreckiego i  nowożytnego wyobrażenia człowieka 
jako istoty obdarzonej niematerialną duszą rozumową, z  subiek-
tywną świa domością, z prywatnym wnętrzem determinującym za-
chowania. Beha wioryzm postuluje antropologiczną wizję człowie-
ka jako istoty całko wicie cielesnej, poddającej się działaniu bodźców 
zewnętrznych i funkcjonującej w rytm owych docierających sygna-
łów. Oryginalna te oria ludzkiej psychiczności, jaką zaoferowali be-
hawioryści, została prze kształcona w koncepcję o wymiarze antro-
pologicznym, oferującą obraz podstaw człowieczeństwa. Według 
tej koncepcji człowiek jest istotą ma terialną, pozbawioną wnętrza 
i związaną w procesach nieustannego tworzenia, jakim jest podda-
wany ze wszystkim, co go otacza, z ca łym swym materialnym oto-
czeniem. Człowiek nie jest istotą izolowa ną, wyodrębnioną, ale jest 
w swej konstytucji związany z otoczeniem, współtworzonym przez 
zewnętrzne oddziaływania. Nie ma w tej kon cepcji nieprzekraczal-
nego podziału na warstwy zewnętrzną i wewnę trzną. Nie ma pod-
staw wyodrębnianie człowieka ze świata, przeciwsta wianie go światu, 
także w sferze poznawczej. W zasadzie nie ma też dwóch odrębnych 
rodzajów bytów, jakie w koncepcji kartezjańskiej sta nowiły substan-
cja myśląca przypisana istocie ludzkiej i substancja roz ciągła, specy-
ficzna dla świata materialnego poza człowiekiem.

Dopiero tak rozszerzona i  antropologicznie przekształcona kon-
cep cja behawiorystyczna jest podstawą do konstrukcji podmiotu 
poznania. Konstrukcja prowadząca od idei człowieka do koncepcji 
podmiotu po znania jest tego samego typu, co konstrukcja tradycyj-
nego, typu kartezjańskiego, podmiotu poznania z idei animal ratio-
nale. Główne cechy człowieka według behawioryzmu klasycznego 
i wersji Skinnerowskiej są wykorzystywane do konstrukcji behawio-
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rystycznego podmiotu po znania. Behawior, czyli zbiór zewnętrz-
nych zachowań (odruchów orga nizmu), jego specyficznych reakcji 
na zewnętrzne bodźce, określa we dług behawiorystów istotę czło-
wieka i to behawior pełni funkcję świadomości w konstrukcji pod-
miotu poznania. Behawior rozumiany w wersji Watsona i Skinnera 
jako zbiór zewnętrznych odruchów orga nizmu, w wersji Rorty’ego zosta-
je zastąpiony przez behawior lingwi styczny, a środowisko podmio-
tu nań oddziałujące zostaje przekształco ne w środowisko społeczne, 
które oddziałuje na podmiot tylko językowo. Rozum nie istnieje lub 
jest zupełnie nieistotny. Behawiory styczna konstytucja człowieka, 
w wersjach niezłagodzonych kompromisami, wyklucza cechy przy-
pisywane człowiekowi w  tradycji starogreckiej, dominującej tak-
że w nowożytności. A przez zmienioną antropologiczną ideę czło-
wieka implikuje konstrukcję podmiotu pozna nia, powołując do niej 
wszystkie elementy behawiorystycznej istoty człowieka.

Freudyzm tylko w samych swych początkach dotyczył nerwico-
wych zaburzeń psychicznych. Jednak już sam Freud nadał swojej te-
orii walor ogólnej koncepcji człowieka, charakter teorii jego natury. 
I ta ki status przypisywany jest jej już stale. W konstrukcji atrybutów 
człowieka Freud nie odrzuca żadnego z konstytutywnych elementów 
człowieczeństwa założonych w idei animal rationale, ale zachowując 
je wszystkie, dodaje czwarty atrybut – nieświadomość. Można by za-
tem mniemać, że wzbogaca on po prostu ideę człowieka rozumne-
go. Ale freudowska konstrukcja niszczy dogłębnie starożytną ideę 
homo sapiens i, równoważnie, oświeceniową ideę animal rationale 
przez swoiste zhierarchizowanie poszczególnych, zakładanych atry-
butów człowieczeństwa i przypisanie funkcji nadrzędnej biologicz-
nie kształ towanej nieświadomości.

Freud zachowuje pojęcie duszy; ludzka nieświadomość nie jest 
zbiorem stanów cielesnych, fizjologicznych, chociaż jej treści mają 
zwierzęcą genezę. Mimo istnienia ludzkiej duszy przeciwstawie-
nie człowieka światu zwierzęcemu jest nieuprawnione. O  ontycz-
nym sta tusie duszy, o jej związku z ciałem niewiele da się stwierdzić; 
uwagi Freuda w tej kwestii nie pozwalają skonstruować jasnego sta-
nowiska. Naturę człowieka Freud lokuje w czynnikach duchowych, 
niesprowadzalnych do jego stanów cielesnych. Zarazem natura czło-
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wieka jest zjednoczona z naturą zwierzęcą. Rozum istnieje, ale jest 
podporząd kowany aracjonalnej nieświadomości.

Freudowska koncepcja człowieka, a  nie jego teoria ograniczo-
na do patologicznych stanów psychicznych, jest podstawą konstruk-
cji mode lu podmiotu poznania. Charakter konstrukcji jest taki sam, 
jak w wy padku modelu kartezjańskiego i behawiorystycznego. Kon-
strukcja ta polega na tym, że z  freudowskiego modelu człowieka 
przejmuje się własności uwikłane, jak się mniema, w procesy pozna-
wania. Psycho analityczny podmiot poznania zawiera te wszystkie 
podstawowe wła sności, które składają się na freudowską wizję czło-
wieka, gdyż wszy stkie te własności (atrybuty człowieczeństwa) są 
istotne w procesach poznawania. W podmiocie poznania utworzo-
nym przez odwołanie się do psychoanalitycznej koncepcji człowieka 
są obecne: nieświadomość, świadomość, rozum i subiektywność. Do 
tej konstrukcji dołączają się też relacje wiążące poszczególne atrybu-
ty. W konstrukcji podmiotu po znania dominuje, tak jak w koncepcji 
człowieka, arozumowa nieświa domość. I to ona decyduje o charak-
terze podmiotu poznania. Nieświa domość dodana do kartezjańskie-
go podmiotu poznania w roli nadrzędnej zmienia kompletnie obraz 
podmiotu poznania w porówna niu z modelem kartezjańskim.

Człowiek, a w konsekwencji też podmiot poznania są pogrąże-
ni w  swoim subiektywnym wnętrzu. Zmienia to możliwe koncep-
cje poznania. Problem transcendencji znika; freudyzmu nie nurtu-
je podział sfer na zewnętrzną i wewnętrzną człowieka i możliwości 
ich przekro czenia. Człowiek Freuda pogrążony jest w swym wnętrzu 
i jedynie oka zjonalnie, gdy wymagają tego jego interesy praktyczne, 
wykracza po za swą sferę subiektywną.

Obraz człowieka postulowany przez Darwinowską teorię powsta-
wania i zmian gatunków określony jest przez dwie główne tezy. Po 
pierwsze, człowiek jest istotą biologiczną, wtopioną w świat zwierząt 
i nie wykracza poza ten świat. Po drugie, człowiek, będąc wyłącz-
nie biologiczny, jest podporządkowany całkowicie prawom ewolu-
cji bio logicznej, tak jak im jest podporządkowany cały świat przy-
rody oży wionej. W  szczególności wszystko, co się z  człowiekiem 
dzieje w je go całej egzystencji, jest wyznaczone przez prawa biolo-
gicznej ewolucji. Pierwsza teza rozstrzyga kwestię relacji człowieka 
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i zwierząt w sposób niecharakterystyczny dla tradycji filozoficznej. 
Jak stwier dza Gernot Böhme, problem człowiek a zwierzę był jed-
ną z  kwestii pochłaniających filozoficzne dociekania nad człowie-
kiem od Protagorasa do Gehlena; człowieka próbowano definiować 
jako zwierzę spe cyficznego rodzaju. Zawsze jednak człowiek w tych 
próbach definicji był zwierzęciem szczególnym, lepszym, nadzwie-
rzęciem, koroną stwo rzenia. I  gdy „człowieka definiuje się jako 
szczególne zwierzę [...], to zwierzęcość jest tu czymś negatywnym, 
niepożądanym, czymś, od cze go trzeba się zdystansować” (Böhme 
1998, s. 204).

Duchowość jako określająca naturę człowieka zastąpiła, począw-
szy od Platona, wcześniejsze przekonania, przede wszystkim przed-
filozoficzne, typowe dla kultur archaicznych, o pokrewieństwie czło-
wieka z  przyrodą. Pomijając archaiczny antropomorfizm, teoria 
Darwina przywołuje przeświadczenia, które były nieobecne w kultu-
rze zachodniej od czasów starożytnych i które traktowano w katego-
riach aksjologicznych jako degradujące domniemywaną szczególną 
po zycję człowieka we wszechświecie. Człowieczeństwo według Dar-
wina jest utożsamiane ze zwierzęcością; człowiek ma być zwierzę-
ciem pew nego biologicznego gatunku.

Druga teza z  teorii Darwina, istotna dla wyznaczenia natury 
czło wieka, przesądza o sposobie jego zachowania we wszystkich ty-
pach egzystencjalnych sytuacji. Człowiek widziany z  perspektywy 
koncepcji Darwina nie jest istotnie jednostkowym obiektem bio-
logicznym, cia łem o  jednostkowej i  niepowtarzalnej egzystencji, 
szczególnym przy padkiem fenotypu. Odrębność poszczególnych in-
dywiduów gatunku nie jest w  ogóle zauważana. Naturę człowieka 
konstytuują nie jego ce chy szczególne, przysługujące pojedynczym 
egzemplarzom, lecz ogól ne, przysługujące wszystkim przedstawicie-
lom gatunku. Darwinowska koncepcja odrzuca subiektywność czło-
wieka. Człowieka przenika bio logiczny logos świata, coś na kształt 
rozumu obiektywnego, zawarte go w  ogólnych prawach rozwoju 
i zmian gatunków. Ten logos deter minuje wszelkie zachowania istot 
żywych wszystkich typów. Jeśli przyjąć, że przysługuje mu świado-
mość (tej kwestii nie można rozstrzy gnąć definitywnie na gruncie 
darwinizmu), to jej obecność w podmio cie poznania nie generuje 
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problemu transcendencji, ponieważ podmiot poznania jest ukon-
stytuowany po to, aby nieprzerwanie komunikować się ze światem; 
komunikacja z otoczeniem stanowi rację jego istnie nia. Kartezjań-
ska przepaść pomiędzy światem wewnętrznym a zewnę trznym tra-
ci tu sens. Między innymi dlatego, że sfera wewnętrzna podmiotu 
jest konstytuowana przez świat zewnętrzny i przez swe ge netyczne 
dziedzictwo, a więc przez przeszłość, przez historię przeszłych po-
koleń, ponadto sfera wewnętrzna jest ukonstytuowana właśnie po 
to, aby odbierać i wykorzystywać informacje ze świata zewnętrznego 
i w konsekwencji adaptować się do niego.

Taki jak darwinowski człowiek jest darwinowski podmiot 
pozna nia – niesubiektywny, nieindywidualny7, obdarzony obiek-
tywnym ro zumem, wcielony w świat zwierząt i sterowany prawami 
tego świata. Ten obraz podmiotu poznania odnosi się tylko do ory-
ginalnego darwi nizmu biologicznego, a nie do jego epistemologicz-
nych przetworzeń i konstruowanych w nich podmiotów poznania.

Droga do konstrukcji podmiotu poznania w ewolucyjnych teo-
riach wiedzy, wiernych Darwinowskiej teorii bazowej, zaczyna się 
od okre ślenia ludzkiej natury. Jako że przedstawienie natury czło-
wieka jest czę ścią teorii Darwina, to przy konstrukcji modelu an-
tropologicznego dołącza się jedynie tezę o zupełności. Głosi ona, że 
darwinowski obraz człowieka jest wyczerpujący; nie ma w naturze 
człowieka nic ponad to, nic, o  czym nie głosiłaby biologiczna teo-
ria ewolucji. Ta koncep cja człowieka o wymiarze antropologicznym, 
przejęta wprost z teorii Darwina, jest podstawą konstrukcji podmio-
tu poznania, który składa się z wybranych atrybutów konstytuują-
cych ludzką naturę.

W  ewolucyjnych teoriach poznania, niecałkowicie wiernych 
bio logicznemu darwinizmowi i  zachowujących tylko część jego 
tez, nie kiedy ponadto zmodyfikowanych, natura człowieka jest 
komponowa na z  niektórych własności człowieka przywoływanych 
w  teorii Darwina. Podstawą jest więc antropologiczna koncep-

7 Lub, można twierdzić, jego indywidualność jest pozorna, każdy bowiem po-
szczególny fenotyp jest tylko standardowym przedstawicielem gatunku, wciele-
niem gatunkowych własności.
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cja człowieka dar winowskiego. Następnie taką kompozycję natury 
człowieka wzboga ca się własnościami obcymi duchowi darwinizmu 
i dopiero z tego kon glomeratu stanowiącego naturę ludzką według 
zmodyfikowanego darwinizmu konstruuje się podmiot poznania. 
Cała zresztą koncepcja epistemologiczna, której elementem jest tak 
uzyskane pojęcie podmio tu poznania, opiera się na swobodnie wy-
branych fragmentach teorii po wstawania i zmian gatunków, które są 
uzupełniane tezami obcymi tej teorii. Taki charakter mają między 
innymi koncepcje Munza i Hulla.

W  ewolucyjnych teoriach poznania wiernych darwinizmowi 
podmiot poznania przejawia podobieństwo do podmiotu behawio-
rystycznego. Oba są obiektami bez duszy, kierowanymi w ostatecz-
nej instancji nie przez swe istotnie subiektywne wnętrze, ale funk-
cjonującymi w  sposób wyznaczony przez oddziaływania świata 
zewnętrznego. Główna różni ca polega na tym, że reakcje podmiotu 
według behawioryzmu są przypadkowe, chaotyczne, nie podlegają 
jakimkolwiek schematom czy prawidłowościom, natomiast według 
ewolucjonizmu reakcje te są pod porządkowane ogólnym prawom 
biologicznego świata, a więc są rozum ne – przy obiektywistycznym 
pojmowaniu rozumności.

Nauki o poznaniu tworzą swoistą ideę człowieka, która zapętla się 
z konstrukcją podmiotu poznania. Nauki te konstruują szczególne 
poję cie podmiotu poznania, ale wyprzedza je pierwotniejsze – po-
dobnie jak to dzieje się w  poprzednio omówionych konstrukcjach – 
wyobrażenie człowieka. W naukach o poznaniu podmiot poznania 
jest głównym przedmiotem dociekań, a idea człowieka jest wyjścio-
wą podstawą jego konstrukcji. Natomiast w psychoanalizie, freudy-
zmie i darwinizmie antropologiczne przedstawienie natury człowie-
ka jest głównym zadaniem w filozoficznej recepcji tych koncepcji, 
a podmiot poznania jest z tego przedstawienia dopiero wyłuskiwany.

W  dwóch nurtach nauk o  poznaniu, neurofizjologicznym 
i sztucz nej inteligencji, założone są dwie różne koncepcje człowie-
ka. W  nur cie neurofizjologicznym idea człowieka jest przejmowa-
na z  wyobra żeń typowych dla filozofii materialistycznej, w  której 
utrzymuje się, że niematerialna dusza rozumna jest hipostazą, a isto-
tą człowieka jest jego ciało. Rozum i  świadomość redukują się do 
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obiektów cielesnych, substancjalnych lub funkcjonalnych. Człowiek 
jest całkowicie cielesny, ale mimo wszystko pozostaje istotą wyjątko-
wą w świecie, różną od zwierząt. Wyróżnia go chociażby szczególna 
konstytucja centralnego układu nerwowego, zdolności gramatycz-
ne, możność symbolicznego wyrażania myśli. Inaczej niż w darwi-
nistycznym przedstawieniu człowieka, w kognitywistycznym nurcie 
neurofizjologicznym człowiek za chowuje swą subiektywną rozum-
ność (wytyczoną przez specyficzną jednostkową konstrukcję układu 
neurofizjologicznego), swą świado mość i subiektywność – te trzy ce-
chy stanowią ludzką naturę według kognitywistów zorientowanych 
neurofizjologicznie. Naczelnym zada niem staje się dla nich ziden-
tyfikowanie założonych w  punkcie wyj ścia atrybutów ludzkiej na-
tury jako podstruktur układu nerwowego, ja ko zespołów neurofi-
zjologicznych. Nurt neurofizjologiczny nauk o  poznaniu nie jest 
szczególnie rewolucyjny, gdyż kontynuuje w ogól nych ramach pro-
gramowych tradycję nowożytnego materializmu w kwestii psycho-
fizycznej. Nowe są tylko scjentystyczne sposoby ana liz, możliwe, 
ponieważ nauki szczegółowe dynamicznie rozwinęły w  ostatnich 
dziesiątkach lat badania centralnego układu nerwowego. W  kon-
sekwencji nauki o poznaniu dysponują radykalnie nowymi rekon-
strukcjami umysłu i świadomości ze stanów cielesnych. Te nauko we 
rekonstrukcje stanowią podstawę kognitywistycznych modeli.

Nurt sztucznej inteligencji kreuje ideę człowieka przez powo-
łanie jako podstawy komputerowej symulacji ludzkich własności 
i  peł nionych funkcji. Komputer jest właściwym i  niemetaforycz-
nym obra zem człowieka, jak ujmuje John R. Searle główną ideę 
nauk o poznaniu w  ich nurcie sztucznej inteligencji. Jest to obraz, 
w którym ze wzglę du na cele i przedmiot nauk o poznaniu uwzględ-
nia się własności i funkcje poznawcze, ignorując wszystkie pozosta-
łe. Człowiek jest w nim redukowany do jego warstwy poznawczej. 
Można owo ignoro wanie interpretować jako tezę, że tylko własności 
i funkcje związane z poznawaniem mają znaczenie dla przedstawie-
nia natury człowieka, że natura jest konstytuowana przez własno-
ści poznawcze. Wiąże się to z przekonaniem, że człowiek jest w swej 
istocie rozumny. Stanowiło by to powrót do starogreckiej i nowożyt-
nej koncepcji człowieka. Moż na też owo ignorowanie interpretować 
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bardziej zdroworozsądkowo. Otóż kognitywiści ujmują człowieka 
z  jednej tylko perspektywy, mia nowicie z perspektywy problemów 
poznania. Interesuje ich wyłącznie epistemiczna strona ludzkiej na-
tury i funkcjonowania człowieka w świecie warunkująca poznawa-
nie. Inne strony pomijają milczeniem, co nie znaczy, że nie partycy-
pują one w konstytucji ludzkiej natury, że, w konsekwencji, komputer 
nie jest jednak obrazem całości ludz kich własności i ludzkiego byto-
wania, człowiekowi zaś przysługuje ja kaś specyficzna istota oprócz 
tej, która związana jest z poznaniem. Nie jest jednak pewne, czy po-
prawna jest ostrożniejsza interpretacja stwier dzeń kognitywistów, 
wskazująca na aspektowość ich wizji, na nieogarnianie całości czło-
wieka w wybranej przez nich perspektywie poznaw czej. Kognitywi-
ści przejawiają bowiem tendencję do uogólniania swych poglądów, 
a poznanie rozumieją bardzo szeroko. Ponadto trze ba zważyć, że ich 
twierdzenia dotyczą umysłu, a więc całości niema terialnej warstwy 
człowieka i wszystkich funkcji związanych z tą war stwą. Kognitywi-
ści nie wypowiadają się jasno w tej kwestii, jednak hasła programo-
we skłaniają raczej do interpretowania ich poglądów ja ko przypisu-
jących całej ludzkiej istocie podobieństwo do komputera. Przy takiej 
rygorystycznej interpretacji w człowieku nie ma niczego specyficz-
nego, niczego, co wykraczałoby poza rzeczywistość aktual nie skon-
struowanych komputerów, a  także poza dziedzinę wszelkich poten-
cjalnych, nieistniejących aktualnie i nawet w ogóle niewyobra żonych 
obiektów materialnych, które mogą, o ile powstaną, przeja wiać inteli-
gencję. Człowiek zostaje zrównany już nie tylko, jak w darwinizmie, 
z innymi przedmiotami świata przyrody ożywionej, ale zostaje zrów-
nany również z przedmiotami materialnymi, nota bene przez siebie 
skonstruowanymi, co jednak nie zapewnia mu nad nimi wyższości.

Kognitywistyczne wyobrażenie człowieka w nurcie sztucznej in-
teligencji jeszcze bardziej separuje funkcje rozumu od pozostałych 
wła sności człowieka, niż czyniła to cała nowożytność. Człowiek jest 
je dynie istotą rozumną; poza tym nie ma w nim nic istotnego. Jego 
natura jest niematerialna, podobna do Platońskiej duszy rozumnej. 
Pogląd ten stanowi kompletny dysonans z nurtem neurofizjologicz-
nym nauk o  po znaniu, w  którym umysł redukowany jest do ciała 
i  jest przedstawia ny jako funkcjonujący centralny układ nerwowy. 
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Wyobrażenie kogni tywistyczne nie dopuszcza do żadnej interakcji 
umysłu z ciałem, posuwając się w tym względzie dalej, niż czynił to 
Kartezjusz, który był dualistą interakcjonistą.

Przy powierzchownym wglądzie można by stwierdzić, że w ko-
gnitywistycznym modelu człowiek jest bardzo zbliżony do jego 
wyo brażenia tak silnie osadzonego w  tradycji filozoficznej, zarów-
no sta rożytnej, jak i  nowożytnej – ze świadomością, niematerial-
nym czynnikiem rozumowym, z deprecjacją ciała, w tym zmysłów, 
z  jaki miś też elementami subiektywności, ogólnie z  rozumieniem 
człowie ka jako homo sapiens, dla którego natury ciało i wszystko, co 
się z nim wiąże, nie ma najmniejszego znaczenia. Lecz wgłębienie się 
w  treść koncepcji rodzi wątpliwości, czy człowiek kognitywistycz-
ny ma fak tycznie wiele wspólnego z  ideałem starogreckim, kształ-
tującym wyo brażenia ludzkiej natury aż po współczesność, między 
innymi przez poglądy religijne, przede wszystkim chrześcijańskie. 
Idzie o  to, że kognitywiści, przypisując człowiekowi i  inteligencję, 
i świadomość, ro zumieją je całkiem inaczej, niż wytycza to tradycja 
filozoficzna. Funk cjonowanie umysłu polega na realizowaniu algo-
rytmów. Człowiekowi przypisana jest też świadomość, która według 
kognitywistów jest ana logiem programu komputerowego.

Mimo że istotę człowieka stanowi rozum (inteligencja), to czło-
wiek jest istotą tylko połowicznie myślącą, gdyż jego myślenie ogra-
niczone jest do warstwy syntaktycznej. Człowiek kognitywistycz-
ny, ze swoją specyficzną świadomością, w  której niemożliwe jest 
odna lezienie doznań i  która nie daje też jakiejkolwiek możliwo-
ści transcendowania, jest odmienny od człowieka wyposażonego 
w  świado mość pojmowaną na sposób kartezjański. Człowiek ko-
gnitywistyczny jest całkowicie zamknięty w świecie syntaktycznych 
symboli. Taki jest efekt ujmowania go przez postulowanie metafory 
kompute rowej.

Z  kognitywistyczną wizją człowieka spleciony jest podmiot 
pozna nia całkowicie odmienny od podmiotu kartezjańskiego, mimo 
przypisy wania obu tych samych konstytutywnych atrybutów. Dla 
tak skonstru owanego podmiotu poznania całkowicie obce są pro-
blemy nadawania znaczeń, wykraczania poza własną sferę subiek-
tywną, kwestia pozna wania świata pozapodmiotowego. Te trady-
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cyjne kategorie zupełnie nie nadają się do ujmowania podmiotu 
poznania w nurcie sztucznej inteli gencji.

Charakter koncepcji człowieka  
znaczących dla epistemologii

Wszystkie przeanalizowane przypadki konstrukcji podmiotu po-
znania prowadzą do wspólnego wniosku. Modele podmiotu pozna-
nia są im plikowane przez antropologiczne koncepcje człowieka. An-
tropologia jest fundamentem rozważań epistemologicznych, chociaż 
fundament ten trzeba dopiero wykryć dla każdego modelu pozna-
nia z osobna, gdyż nie jest on dostrzegany, a  tym bardziej nie jest 
jawnie powoływany w epistemologicznych analizach. W antropolo-
gicznym wyobrażeniu ludzkiej natury lub co najmniej egzystowa-
nia człowieka w świecie8 tkwią podstawy wyobrażenia, kto poznaje 
i na czym polega poznawa nie. W antropologicznej konstrukcji czło-
wieka tkwi niekiedy częścio wo gotowe pojęcie podmiotu poznania; 
trzeba je tylko ujawnić, wyo drębniając z całości ludzkich funkcji te, 
które są odpowiedzialne za poznawanie. Funkcje takie uwzględnia 
w  ogólnym zarysie każda kon cepcja człowieka, gdyż poznawanie 
jest konieczną składową ludzkiej egzystencji już w jej wymiarze tyl-
ko biologicznym.

Całe teorie poznania są sprzężone z poglądami antropologicz-
nymi, jeśli przyjąć, co wydaje się twierdzeniem trudnym do od-
rzucenia, że konstytucja podmiotu poznania wytycza charakter 
wiedzy i  poznania. W  każdym analizowanym w  poprzednich roz-
działach przypadku kon stytucji podmiotu poznania jego własności 
decydowały o charakterze po znania. Konstrukcje podmiotu pozna-
nia ufundowane są w koncepcjach człowieka i w ten sposób antro-

8 Zastrzeżenie to jest konieczne, jeśli pragnie się włączyć do przedmiotu dysku-
sji wszystkie odmiany antyessencjalizmu, to jest przeświadczenia, że nie istnie-
je pier wotna ludzka natura, a istota człowieka wyłania się w toku jego egzysten-
cji i jest przez tę egzystencję kształtowana. To egzystencja, a nie esencja stanowi 
o tym, czym jest człowiek.
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pologia staje się punktem wyjścia docie kań epistemologicznych, 
chociaż ten antropologiczny punkt wyjścia nie jest nigdy analizo-
wany w rozważaniach nad poznaniem czy w ogóle roz poznawany. 
Nie jest też dostrzegana potrzeba urealnienia konstrukcji podmio-
tu poznania przez umocowanie jej w  wiarygodnym obrazie czło-
wieka. Na antropologicznych ideach człowieka są oparte wszystkie 
koncepcje podmiotu poznania – i te już skonstruowane, pojawiają-
ce się w aktualnym dyskursie epistemologicznym, i te mogące poja-
wić się w nieodległej przyszłości, gdyż zwiastowane w rozważaniach, 
pośrednio nań wpływające, i także te jeszcze niewyobrażone. Poję-
cie „antropolo gia” rozumiem szeroko, a więc, jak już zaznaczałam, 
jako równoznacz ne z pojęciem filozoficznych koncepcji człowieka, 
a nawet też koncep cji quasi-filozoficznych, a nie tylko, jak to przyj-
muje się niekiedy, z  dwudziestowiecznymi koncepcjami człowieka 
Plessnera, Gehlena i Schelera, opartymi na empirycznych naukach 
o człowieku.

Twierdzenie, iż punktem wyjścia podmiotu poznania, a przezeń 
punktem wyjścia koncepcji poznania, jest refleksja antropologiczna, 
uj muje tę prostą, mimo to w epistemologii, zwłaszcza współczesnej, 
sta le prawie zapominaną myśl, iż to człowiek jest tym, kto poznaje, 
i to od jego konstytucji zależy zatem, jaki charakter ma i jak przebie-
ga po znanie. Tylko poprawne uchwycenie tych wszystkich ludzkich 
własno ści, które są zaangażowane w poznawanie i które je determi-
nują, po zwala we właściwy sposób przedstawić poznanie i odtwo-
rzyć jego faktyczny charakter. Im podmiot poznania, ów konstrukt 
epistemologiczny, jest bardziej odległy od właściwości poznające-
go człowieka, tym poznanie o takim podmiocie ma naturę różnią-
cą się głęboko i bar dziej istotnie od faktycznego poznania. Za świa-
dectwo może służyć kognitywistyczny podmiot poznania w nurcie 
sztucznej inteligencji i ge nerowany przez ten podmiot model pozna-
nia, nieuwzględniający większości cech człowieka znaczących w fak-
tycznym poznaniu.

Wyobrażenie, kto poznaje, zaczyna się od właściwego ujęcia 
czło wieka w  całym bogactwie jego własności i  funkcji egzysten-
cjalnych. Zdecydowana większość istniejących koncepcji poznania 
oparta jest na racjonalistycznej koncepcji człowieka pojętego jako 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



295KONSTRUKCJA MODELU PODMIOTU POZNANIA

animal rationale. Głęboka erozja, powodująca niemal całkowity roz-
pad modelu człowie ka racjonalnego, musi prowadzić do oparcia 
koncepcji poznania, przez rewizję modelu jego podmiotu, na innej 
podstawie antropologicz nej. Jakiej? – namysł nad tym winien stać się 
jednym z ważnych problemów teorii poznania, w tym teorii pozna-
nia naukowego, gdyż to drążenie teorii człowieka inicjuje rozstrzy-
gnięcia w teorii poznania. Ani współczesna antropologia filozoficz-
na, ani swobodniejsza myśl in telektualna nie dają jednej gotowej 
oferty czy choćby rozstrzygnięcia wybijającego się przez swą wiary-
godność i siłę przekonywania.

Wszystkie koncepcje człowieka, istotne w epistemologii aktual-
nie lub mające szansę na epistemologiczną recepcję, mają podob-
ny cha rakter. Wszystkie zakładają, że człowiek ma oddzielne pla-
ny bytowe (równoważnie: plany egzystencjalne, sfery lub warstwy 
egzystencjal ne) o odrębnych typach funkcji i własności. Człowiek, 
jak zakładają te koncepcje, składa się z planów bytowych, które moż-
na od siebie wza jemnie oddzielić, gdyż są wyodrębniane w wyraźnie 
oddzielne grupy w bycie zwanym człowiekiem. Plany bytowe nie są 
powiązane ze so bą zbyt silnie i głęboko. Plan bytowy tworzą między 
innymi odczucia i  doznania emocjonalne, inny tworzą własności 
i funkcje odpowiedzial ne za ludzkie działania intelektualne. Jeszcze 
innymi planami bytowy mi są uniwersum własności i funkcji biolo-
gicznych, uniwersum dzia łań estetycznych, uniwersum własności 
i funkcji utylitarnych. Z każdym planem bytowania wiąże się odręb-
na dziedzina ludzkich działań. Plany bytowe są na tyle odrębne, że 
nie współdziałają, nie prze nikają się nawzajem, nie nakładają się na sie-
bie, nie zaburzają swego funkcjonowania i swych własności. Zatem 
człowiekowi przypisane są własności, zgrupowane w zespoły (wła-
sności danego typu), i genero wane przez nie sposoby funkcjonowa-
nia, odpowiedzialne za bycie ar tystą, uczonym lub wojownikiem. 
Owe plany ludzkiego egzystowania w świecie występują, a przynaj-
mniej mogą występować oddzielnie, nie warunkują się nawzajem 
i nie sprzęgają się ze sobą. Formułując rzecz obrazowo, w człowieku 
zamieszkują jakby różni ludzie, o różnych realizowanych funkcjach, 
którzy przejawiają się w danym człowieku w określonym czasie za-
leżnie od sytuacji, od jego kondycji i od wa runków zewnętrznych. 
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Człowiek-uczony jest inny, powołując do dzia łania inne swe własno-
ści, niż człowiek kontemplujący dzieło sztuki, mimo iż obaj zamiesz-
kują w jednym obiekcie zwanym potocznie czło wiekiem. Człowiek 
ma różne warstwy egzystencjalne, bytujące nieza leżnie od innych 
swych warstw. Człowiek może aktywizować swoje poszczególne 
funkcje, które w nim tkwią. Może powoływać do real nego działania 
jedne funkcje, wyłączając pozostałe. Zatem człowiek – zgodnie z po-
wszechnymi przeświadczeniami antropologicznymi fun dującymi 
epistemologię – funkcjonuje jako czysty rzemieślnik albo ja ko czysty 
uczony, albo wyłącznie jako artysta, jako osoba kierująca się wyłącznie 
namiętnościami lub tylko rozumem albo jako obserwator, zatrud-
niający jedynie swe zmysły. Wszystkie inne sfery jego egzysten cji 
są jakby zawieszone, nieczynne, uśpione. W  swym realnym egzy-
stowaniu, w stanie aktywności człowiek może angażować i angażu-
je tylko poszczególne typy funkcji i  odpowiednie, warunkujące je 
wła sności. Człowiek jest zatem sumą odrębnych planów i zależnie, 
w którym z nich się znajduje, przywołuje do aktywności inne swo-
je własności i funkcje. Człowiek nie jest jednością, która egzystując 
dzia ła jako całość, angażując w dowolnym swym działaniu całą swą 
isto tę, można powiedzieć, całość swego człowieczeństwa. Człowiek 
w działania nie angażuje wszystkich swych planów bytowych, ale tyl-
ko niektóre. W poszczególnych sytuacjach egzystencjalnych niektó-
re jego plany są odsunięte w  niebyt, jakoś w  każdym razie uśpio-
ne, cał kowicie przestają funkcjonować i wpływać na ludzką sytuację. 
Tylko przy założeniu odrębności planów bytowych można utrzymy-
wać, że człowiek może być perfekcyjnym uczonym, który angażu-
je w swe dzia łania wyłącznie rozum, wyłączając wszystkie pozostałe 
swe plany eg zystencji – emocje, czynniki praktyczne, wolicjonalne, 
nawet obciąże nia kulturowe i związane ze swą cielesnością. Lub też 
może być doskonałym artystą, kierującym się w swoich działaniach 
wyłącznie swymi wyodrębnionymi funkcjami estetycznymi i unie-
czynniającym wszelkie własności innych typów. Doskonały artysta 
realizuje dzieła sztuki, których inspiracja i sposoby wykonania po-
chodzą wyłącznie z artystycznej inwencji, nie są „zanieczyszczone” 
jakimikolwiek czynnikami pozaartystycznymi, na przykład rozumo-
wymi czy emocjonalnymi.
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Według przeświadczenia fundującego wyobrażenia podmio-
tu po znania w człowieku istnieją i przejawiają się różne, wzajemnie 
nieprze nikające się plany, w których realizuje się ludzka egzystencja. 
Poszcze gólne sfery nie są zaburzane przez inne i  funkcjonują od-
dzielnie, odseparowane od innych typów ludzkiego działania. We-
dług takiej kon cepcji człowiek może realizować czynności czysto 
rozumowe, nieza burzane przez inne rodzaje czynności – bez emo-
cji, bez wtrętów este tycznych, bez czynników praktycznych. Moż-
na w toku jego egzystencji „uruchomić” funkcje czysto poznawcze 
(dokładniej: będące poznaw czymi według jakiegoś wyznaczonego 
modelu) i unieczynnić wszyst kie inne tak, aby nie zaburzały pozna-
wania. Człowiek zatem, mimo iż objawiają się w nim funkcje emo-
cjonalne, fizjologiczne i inne jeszcze, może funkcjonować jako isto-
ta czysto rozumowa.

Koncepcje separacji funkcji człowieka muszą zakładać, że czło-
wiek ma zdolność blokowania swoich funkcji i posługiwania się tyl-
ko jedną z nich. Może być tylko istotą duchową, odrzucając swoją 
cie lesność. Może kierować się tylko rozumem, blokując całkowi-
cie swoje emocje, uwarunkowania moralne i estetyczne, które nie 
mają podsta wy rozumowej. Może być istotą wyłącznie emocjonal-
ną, całkowicie ignorując przesłania rozumowe. Te koncepcje an-
tropologiczne, najpo wszechniejszego typu, konstruowane według 
wspólnego schematu i  przesłanek je fundujących, nie mogą bo-
wiem po prostu twierdzić, że każdy konkretny człowiek nie jest, 
na przykład, cielesny albo że nie jest istotą rozumową, gdyż kieru-
ją nim emocje albo atawistyczny pęd do życia w jego biologicznym 
wymiarze. Człowieczeństwo objawia się bowiem w doświadczeniu 
już potocznym w różnoraki sposób – prze jawiają się jego funkcje 
i rozumowe, i zmysłowe, i emocjonalne, i inne jeszcze. Koncepcje 
antropologiczne nie mogą zaprzeczyć tym doświad czeniom różno-
rodności ludzkich funkcji i własności odbieranym w spo sób oczy-
wisty na bardzo elementarnym, niewysublimowanym pozio mie 
przez niepowątpiewalne ich przejawy. Mogą tylko głosić, że funk-
cje te ujawniają się oddzielnie od pozostałych, że niektóre mogą 
w  określonych sytuacjach pozostawać nieczynne, nie zaburzając 
funk cjonowania innych.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



298 ROZDZIAŁ 8

Założenie o  niezależności planów bytowych jest tylko jedną 
z  przesłanek wyjściowych do tworzenia koncepcji człowieka, lecz 
nie przesłanką jedyną. Następne założenie wyznaczające charakter 
koncep cji głosi, że plany, w których człowiek egzystuje, nie są jedna-
kowo istotne dla bycia człowiekiem, dla ludzkiej natury. Koncepcje 
antropo logiczne będące punktem wyjścia do konstruowania modeli 
podmiotu poznania, tworzące najbardziej powszechny typ koncep-
cji, poszukują planu najważniejszego. Ten przekształca się w  jedyny 
plan człowie czeństwa. Plan wyróżniony, uznany de facto za jedyny 
istotny, tworzy właściwy obraz człowieka, będąc jego planem defini-
cyjnym, a w wer sji najsilniejszej, konstytuując jego naturę. Wszystkie 
inne plany są nie istotne dla bycia człowiekiem, są nieważnym dodat-
kiem do ludzkiej natury, nie będąc jej elementem. Albo też są planami 
podrzędnymi, wtórnymi, wynikającymi z owego istotnego, którego są 
złożeniami lub częściami. Tak na przykład ludzki wymiar poznawczy 
sprowadza się według Freuda do specyficznych zaburzeń psychicz-
nych, przebiegają cych w sferze emocji, biologicznych instynktów. We-
dług darwinizmu plan rozumowy służy planowi cielesności, zawiera-
jąc narzędzia służą ce biologicznemu trwaniu organizmu człowieka.

Koncepcje o takim charakterze mają zamysł redukcyjny, polega-
jący na wyłuskaniu tych szczególnych własności, które stanowią 
na turę człowieka, które odpowiadają za bycie istotą ludzką, i  na 
zdegra dowaniu wszystkich innych własności jako nieistotnych dla 
konstytucji człowieka. Na przykład ideał homo sapiens przeciwsta-
wia w swej pod stawie ciało duszy, wyróżniając dwa plany ludzkiej 
istoty – duchowy i  cielesny. Następnie tylko egzystencję duchową 
uznaje za specyficz ną dla człowieka, za jedyną konstytutywną dla 
jego natury, a życiu cie lesnemu odmawia charakteru konstytutyw-
nego w określaniu ludzkiej istoty. Człowiek według freudyzmu osa-
dzony jest w biegunach świa domości i nieświadomości, wzajemnie 
przeciwstawnych, tworzących wewnętrzną sferę człowieka, która 
konstytuuje jego naturę. I ta jedy nie sfera, z dominacją popędowej 
nieświadomości, jest konstytutyw na dla bycia człowiekiem. Wszyst-
kie inne plany zostają u Freuda po minięte albo – jak tworzenie przez 
człowieka kultury, w tym nauki i sztuki – są zredukowane do napięć 
pomiędzy świadomością a nie świadomością.
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Jakie są podstawy generowania obrazów człowieczeństwa w tych 
koncepcjach, które są istotne z epistemologicznego punktu widze-
nia? Otóż ujmują one człowieka zawsze z perspektywy jakiegoś wy-
różnionego problemu lub obszaru problemowego. Obrazy takie mają 
za swą podstawę wyraźne ukierunkowaną, dosyć wąską perspekty-
wę widze nia. Perspektywa ta wyróżnia jeden wymiar bytowania jako 
właściwy, autentycznie ważny dla określenia, czym jest człowiek. Po-
zostałe wy miary (czy, równoważnie, plany) człowieczeństwa są po-
mijane jako niekonstytuujące jego natury. Zakłada się w takiej jed-
nowymiarowej perspektywie, że poza jednym, prawdziwie istotnym 
wymiarem czło wieczeństwa wszystkie inne albo są nieistotne, przy-
padkowe, okazjo nalne, mimo iż uniwersalne i powszechnie występu-
jące, albo reduku ją się do owego wyróżnionego. Ten wymiar podsta-
wowy, jedyny konstytutywny bycia istotą ludzką, ujmuje tylko jeden 
plan bytowania, a więc tylko jeden rodzaj ludzkich funkcji i własno-
ści. W takim jednoaspektowym obrazie traci się szansę na całościo-
we uchwycenie czło wieka tylko wtedy, gdy zakłada się, że człowieka 
konstytuują różne je go plany, a  nie tylko jeden, wyróżniony, nad-
rzędny wobec pozostałych. Jednak koncepcje człowieka z reguły ce-
chuje to, że nie przyjmują one wielowymiarowego punktu widzenia.

Na przykład w filozofii starogreckiej za główną wartość uznawa-
no racjonalność wszelkich działań. Stanowiła ona nie tylko wartość 
po znawczą, ale także wartość ogólnokulturową, również wartość 
wszel kich ludzkich działań. Określała też ideał człowieka. Problem, 
którego rozstrzygnięcie miała oferować (między innymi) koncepcja 
człowie ka, brzmiał: czy człowiek jest racjonalny i w jaki sposób jest 
on racjo nalny mimo zwierzęcej bezrozumności przejawów różnych 
ludzkich działań, mimo chaosu pozarozumowych emocji, mimo za-
wodnego, nie wiarygodnego funkcjonowania zmysłów? Racjonalizm 
trzeba było umotywować i motywowano go przez przypisanie czło-
wiekowi ro zumności jako własności nadrzędnej, jedynego atrybutu 
ludzkiej natu ry. Natomiast działania irracjonalne traktowano w ta-
kim obrazie czło wieka jako odchylenia od faktycznej ludzkiej natu-
ry, jako reminiscencje zwierzęcości w człowieku, będące swoistą de-
gradacją człowieczeństwa. Przedstawienie człowieka, które miało na 
celu umotywowanie postu latu jego racjonalności, pomijało wszyst-
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kie inne – poza rozumowością – plany bytowe człowieka. O byciu 
człowiekiem stanowiła wyłącznie rozumna, niematerialna dusza, 
natomiast ciało i wszelkie zachowania nierozumne nie były elemen-
tami człowieczeństwa.

Człowiek darwinowski jest efektem teorii ewolucji, która ma 
roz strzygać problemy zmian i  pochodzenia biologicznych gatun-
ków. Te oria ta – z racji natury swego przedmiotu – wtapia człowieka 
w świat organizmów biologicznych, gdyż dotyczy wyłącznie obiek-
tów biolo gicznych (a człowiek ma być jednym z nich) i ich własno-
ści. Przypi sywane w wielu filozoficznych koncepcjach człowieka jego 
własności niematerialne są w darwinizmie całkowicie zignorowane, 
gdyż są zu pełnie niedostępne w jej dziedzinie przedmiotowej.

Natomiast obraz człowieka w koncepcji Freuda ma eksponować 
wewnętrzne problemy psychiczne w istocie wpisane w ludzką osobo-
wość. Obraz ten ma ujawniać takie patologie, z których człowiek nie 
może się wyzwolić, stanowiące nieeliminowalną składową jego psy-
chicznej struktury. Człowieka freudowskiego charakteryzuje plan 
emocji, determinujących i podporządkowujących sobie inne plany, 
w tym plan działań rozumowych, które w modelu psychoanalitycz-
nym ani nie występują samodzielnie, ani tym bardziej nie mają rangi 
planu nadrzędnego względem innych. W neopsychoanalizie From-
ma i Horney nadrzędnym planem bytowym jest plan oddziaływań 
spo łecznych, interakcji z  innymi ludzkimi istotami. W  tym planie 
kształ tują się inne funkcje człowieka, także funkcje poznawcze, któ-
re są determinowane i w treściach, i w formach poznawczych przez 
środo wisko społeczne.

Koncepcje antropologiczne, które analizowałam, będące aktu-
alnie lub potencjalnie podstawami konstrukcji podmiotu poznania, 
uznają za istotne tylko pewne przejawy człowieczeństwa. Ignorują 
bogactwo i  różnorodność warstw ludzkiej egzystencji, nie uznając 
ich za faktycz ne przejawy ludzkiej natury. Jest to wejrzenie w czło-
wieka dokonywa ne z wąskiej perspektywy, ze ściśle wybranej pozy-
cji, w której wiele aspektów człowieczeństwa znika z pola widzenia, 
gdyż potraktowane są one jako pozorne jego przejawy.

Problemy, dla których rozstrzygnięcia powołuje się modele czło-
wieka, są wąskie, jeśli zestawić je z bogactwem przejawów bycia czło-
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wiekiem we wszystkich jego egzystencjalnych możliwościach. Bo-
gactwo i różnorodność ludzkiej istoty i  jej egzystowania w świecie 
zosta ją okrojone do jednego tylko wymiaru, wybranego ze wzglę-
du na pro blemy, które dany model ma wyjaśnić. I ten wymiar uzna-
je się albo za jedyny, albo przynajmniej za fundamentalny, generują-
cy wszelkie in ne wymiary egzystencji, wyznaczający ich własności.

Modele, które ujmują człowieka z takiej jednowymiarowej per-
spektywy, dają obraz nie tylko niepełny, ale i zniekształcony, jeśli nie 
umotywuje się redukcji wszystkich planów człowieczeństwa do jed-
nego, wyróżnionego. Człowiek niefilozoficzny, czyli człowiek nie-
ujęty w  ramy jakiejś redukcyjnej koncepcji antropologicznej, jest 
istotą o  wielości różnorodnych planów bytowania. W  szczególno-
ści taki jest człowiek widziany nie z perspektywy jednej kultury, wy-
znaczającej specyficzny dla niej ideał człowieka, ale człowiek ujęty, 
o ile to w ogóle możliwe, transkulturowo, o własnościach stwierdza-
nych w różnych kulturach. Transkulturowość jest istotna, gdyż nie 
jest wy kluczone, że w poszczególnych kulturach można nie dostrze-
gać jakichś istotnych własności istoty ludzkiej. Wobec tego uwzględ-
nienie twier dzeń o człowieku w wielu wzajemnie różnych kulturach 
oferuje bo gatszy, pełniejszy, bardziej adekwatny obraz człowieka.

Ograniczoność wyobrażenia człowieka w zastanych jego koncep-
cjach, przyjęcie, że perspektywiczność spojrzenia na człowieka daje 
obraz właściwy, przenoszą się na model podmiotu poznania. Pod-
miot poznania, tak jak człowiek, przedstawiany jest za pomocą nie-
wielu wła sności i niewielu funkcji. W obu wypadkach konstrukcji – 
i człowie ka, i podmiotu poznania – dominują procedury odrzucania 
bogactwa i różnorodności ludzkiej istoty oraz funkcji pojawiających się 
w  ludz kiej egzystencji. Podmiot poznania jest konstruowany przez 
wybra nie z  niewielu własności przypisanych człowiekowi tych, któ-
re uzna je się za znaczące dla poznania. Konstrukcje podmiotu pozna-
nia ograniczają te same założenia, które zawarte są w fundujących je 
kon cepcjach człowieka. Dodatkowo konstrukcja podmiotu ograni-
czona jest przez założenie, że tylko niektóre z ludzkich własności są 
istotne dla poznania, a pozostałe są dla niego całkowicie neutralne.

Wybiórczość widzenia człowieka, patrzenie na niego z  jednej 
tyl ko, wąskiej perspektywy nie jest w  żadnej koncepcji człowieka 
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wystar czająco uzasadniona, wykazana na podstawie jakiegoś zbioru 
faktów wiarygodnych, trudnych do podważenia. Wiarygodność ta-
kiego widzenia gwarantuje przede wszystkim teoria, która postuluje 
dany model czło wieka, a nie dowody wobec niej zewnętrzne. Zawsze 
można wskazać wiele przejawów człowieczeństwa, które podważa-
ją wiarygodność po szczególnych aspektowych teorii ludzkiej natury. 
Zawsze pojawia się podejrzenie, że obraz taki dotyka zaledwie frag-
mentu ludzkiej egzysten cji i tylko fragmentu ludzkiej natury, a z tych 
fragmentów nie można wnioskować o całości człowieczeństwa. Na 
podstawie dostrzeganego bo gactwa przejawów człowieczeństwa 
można zawsze twierdzić, ze aspek towe teorie fałszują stan faktycz-
ny, dają obraz niepełny, nieadekwatny. Redukcja człowieczeństwa 
do jednego wymiaru bytowania jest kwestią zawsze wątpliwą, ob-
ciążoną zarówno przez indywidualne systemy war tości, jak i przez 
wartości kulturowe, a także przez prywatne odczucia introspekcyj-
ne. I tak przede wszystkim kwestionowany jest obraz czło wieka jako 
homo sapiens, tego wielowiekowego fundamentu zachodniej kultu-
ry. Obraz ten podważają przede wszystkim różnorakie doświadcze-
nia psychologiczne, społeczne i  historyczne, które dowodzą irra-
cjonalności w rozmaitych sytuacjach ludzkiego bytowania, negując 
bez względność i  wyłączność rozumu. I  doprawdy, wyjaśnianie za-
chowań irracjonalnych jako pozostałości zwierzęcości w człowieku 
lub jego de gradacji do zwierzęcości wydaje się kryć błąd błędnego 
koła w rozumo waniu. Różnorakie przejawy zwierzęcości człowieka 
obecne w jego za chowaniach, w jego głębokich związkach ze świa-
tem biologicznym podważają ideę człowieka jako istoty wyłącz-
nie duchowej. Cielesność człowieka wydaje się nierozerwalnie wią-
zać z  jego duchowością, na przykład przez wielorako stwierdzany 
wpływ stanów fizjologicznych na psychikę człowieka. Freudowską 
koncepcję człowieka jako istoty kie rowanej wyłącznie biologicznymi 
instynktami podważają doświadcze nia człowieka jako istoty w pew-
nym stopniu racjonalnej, ukazujące, że rozum nie może zostać cał-
kowicie pomijany w konstytucji jego natury lub bez reszty podpo-
rządkowywany emocjom. Darwinowski obraz czło wieka jest z kolei 
sprzeczny z  prywatnymi doświadczeniami ludzkiej jed nostki, z  jej 
przeświadczeniami o  subiektywnych czynnikach w  konsty tucji ja, 
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z głębokim, pierwotnym przekonaniem istnienia subiektywnej sfery 
ludzkiej istoty, z jej wyjątkowym charakterem, z pewną dozą odręb-
ności od innych ludzi, z  czymś, co niedookreślone i nie do końca 
możliwe do wyłuszczenia, jednak co jest w  człowieku wyjątkowe 
i  niepowta rzalne. Neopsychoanalitycznego modelu człowieka jako 
istoty determi nowanej społecznie i kulturowo nie sposób pogodzić 
z doznaniami więk szości ludzi, że w każdym człowieku tkwi coś nie-
eliminowalnie subiektywnego, prywatnego, coś ściśle personalnego, 
tworzonego przez ich psychiczne wnętrze, a nie czerpanego od in-
nych ludzi i przejmowa nego z  ich doświadczeń. Zresztą wyłącznie 
zbiorowa, społeczno-kulturowa konstytucja człowieka wywołuje od 
razu pytanie o konstytuowa nie się człowieczeństwa przez innych lu-
dzi w tych początkach, gdy nie istniały ani kultura, ani społeczno-
ści. Powstaje problem konstrukcji pierwszego człowieka, doznań lu-
dzi całkowicie samotnych, wyłączonych ze społecznych interakcji, 
problem początku determinowania. Determi nowanie wyłącznie ze-
wnętrzne ludzkiej psychiki odbiera ludziom sferę subiektywnej pry-
watności. I w tym względzie neopsychoanalityczny mo del człowie-
czeństwa natrafia na te same trudności i przeszkody, co kon cepcja 
behawiorystyczna.

Wszystkie aspektowe koncepcje człowieka przez swój charak-
ter redukcyjny, przez przyjęcie jednej, ograniczonej konceptualiza-
cji są charakterystyczne dla przyjętego w zachodniej kulturze spo-
sobu my ślowego ujmowania rzeczy, który dąży do zredukowania 
chaosu prze jawów do ich podstawy, generującej tę różnorodność, 
do poszukiwa nia podpowierzchniowej prostoty w złożoności prze-
jawów. W  wypadku człowieka nakazy myślenia redukcyjnego do-
magają się wyłonienia w różnorodności ludzkiej egzystencji jednego 
planu bytowego, który generuje bogactwo przejawów bycia człowie-
kiem. Recepcja kolejnych obrazów człowieka prowadzi do wniosku, 
że w wypadku rozważań nad człowiekiem redukcyjny sposób podej-
ścia jest niewłaściwy.

Mimo obecności w  intelektualnym dyskursie wielu koncepcji 
człowieka, tworzonych przede wszystkim w nauce i transformowa-
nych do filozofii, człowiek bardziej niż kiedykolwiek stanowi pro-
blem filo zoficzny. Stanowi on problem może dlatego właśnie, że 
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współczesna refleksja intelektualna oferuje różne, odrębne, niekiedy 
wzajemnie nie porównywalne lub konkurencyjne modele człowie-
ka i w końcu w tej różnorodności obrazów gubi się całkowicie, roz-
pływa, zamazuje obraz ludzkiej natury, ludzkich funkcji, ludzkich 
własności, ludzkiego byto wania w  świecie. Od starożytności przez 
nowożytność do początków współczesności9 człowiek był określo-
ny bardziej jednoznacznie, obowiązywał bowiem jeden kanon roz-
strzygania kwestii natury czło wieczeństwa. Według tego kanonu 
człowiek był istotą duchową i ra cjonalną; nawet poznanie religijne 
podporządkowano rozumowi. Do świadczenia ludzkości bardzo róż-
nego typu podważyły model człowieczeństwa jako animal rationa-
le. Jednocześnie wzbogaciły pa noramę w szereg nowych, wzajemnie 
różnych modeli, opartych na roz maitych podstawach i często bardzo 
trudno porównywalnych, gdyż operujących odrębnymi systemami 
konceptualizacji w  skrajnie różnych dziedzinach problemowych. 
Wszystkie jednak nowe modele dzielą z koncepcją homo sapiens ce-
chę cząstkowości, przyjmując w  swych podstawach tezę redukcjo-
nizmu. Wydają się dosyć specjalistyczne, o  ograniczonym zasięgu 
i zdają się dotykać tylko fragmentu tego, co w dosyć nieokreślonej 
refleksji niezorganizowanej, nieujętej w  spój ny teoretyczny system 
stanowi o byciu ludzką istotą. Wszystkie two rzone, wąskoperspek-
tywiczne koncepcje człowieka pretendują jednak do przedstawiania 
całości ludzkiej natury albo całości ludzkiej egzy stencji. Jeden plan 
bytowy ma stanowić całość ludzkiej natury, gdyż ma zawierać w so-
bie wszystkie pozostałe plany. Wyróżnienie jednego planu bytowego, 
odpowiedzialnego za całość ludzkiej natury i zdegra dowanie pozo-
stałych planów do funkcji wtórnych i podrzędnych względem tego 
wyróżnionego, postulowane w poszczególnych koncep cjach, uznaje się 
najczęściej za sukces redukcyjny.

Aspektowość koncepcji człowieka jest związana między in-
nymi, chociaż nie wyłącznie, z  naukowym charakterem koncepcji 
wyjścio wych, stanowiących najczęściej bazę filozoficznych transfor-

9 Początki współczesności są trudne do jednoznacznego uchwycenia, jednak 
moż na przyjąć, że w rozpatrywanym przypadku należy je utożsamiać z czasem 
powstania teorii Darwina, a następnie z dokonaną przez psychoanalizę erozją 
psychologii kla sycznej, zwanej też świadomościową lub introspekcyjną.
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macji lub ich inspirację. Taki charakter mają rozważania nad czło-
wiekiem pro wadzone między innymi przez Arnolda Gehlena, czę-
ściowo przez Maxa Schelera oraz przez Gernota Böhmego (zob. 
Czerniak 1998, s. XII–XXV). Poszczególne nauki szczegółowe, z ra-
cji swego charak teru, w tym przede wszystkim z racji konstrukcyjnie 
zadanego przedmiotu badań, który uwzględnia tylko wyróżniony 
aspekt przedmiotów, do tyczą tylko człowieka specyficznie skonstru-
owanego, wytworu określo nej konceptualizacji. Poszczególne nauki 
szczegółowe ujmują tylko wy brane warstwy egzystencji człowieka, 
przeważnie tylko jeden z jego planów bytowych. Jednak nie zawsze 
źródłem fragmentaryczności fi lozoficznych koncepcji człowieka jest 
ich scjentystyczny rodowód. Kon cepcje autonomicznie filozoficzne, 
o niescjentystycznej podstawie, ma ją także ambicje redukcjonistycz-
ne, dążąc do wykrycia w bogactwie przejawów ludzkiej egzystencji 
podstawowej warstwy bytowej, generującej pozostałe. Najwyraźniej-
szym świadectwem takiego sposobu podejścia w tworzeniu obrazów 
człowieka jest filozoficzna idea homo sapiens, przez wieki określają-
ca ludzką naturę. Model homo sapiens był produktem kultury i wy-
pływał głównie z przyjętego w kulturze syste mu wartości. Źródłem 
koncepcji człowieka może być zatem zastany sy stem wartości, pe-
wien ideał aksjologiczny; obraz człowieka jest tak kon struowany, aby 
spełniać ten ideał. Otrzymuje się nie opisowe przedstawienie czło-
wieczeństwa, ale jego wzorzec normatywny.

Jak utrzymuje Gernot Böhme w  swojej Antropologii filozoficz-
nej (Böhme 1998), to systemy akceptowanych wartości generują lub 
co najmniej współgenerują koncepcje bycia człowiekiem. Jak każ-
da inna wiedza, wiedza o człowieku jest wielorako zapośredniczo-
na, a  więc kształtuje ją wiele czynników, między innymi uznawa-
ne ideały człowie czeństwa, normy społeczne, moralne, estetyczne, 
religijne, obrazy czło wieka idealnego, wzoru, który spełnia wszyst-
kie postulowane wartości. Są więc takie koncepcje człowieka bar-
dziej ekspozycjami aksjologicz nymi, zespołami norm narzucanych 
kulturowo przez moralność i ogól nie system społecznych nakazów 
niż przedstawieniami rzeczywistej ludz kiej natury lub też obrazami 
ludzkiej egzystencji. Redukcjonizm jako stała dyrektywa tworzenia 
modeli antropologicznych polega więc na odrzucaniu tych warstw 
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człowieczeństwa, które nie przystają do warto ści akceptowanych 
w  poszczególnych kulturach, w  poszczególnych spo łecznościach, 
w  poszczególnych sytuacjach historycznych. Na przykład w  wie-
lu systemach religijnych dezawuuje się ciało jako coś ziemskie go, 
ulotnego, tymczasowego lub zwierzęcego, obdzierającego człowie-
ka z jego godności i wyjątkowości w świecie bytów. Owa dezawuacja 
cielesności zaczyna się zresztą nie w religijnych, ale w filozoficznych 
dyskursach starożytnych Greków, z których inspiracje czerpie chrze-
ścijańska teologia. Odwrotnie, materialistyczne ideologie wyklucza-
ją kate gorię duszy jako wytwór religii przeczący wiedzy naukowej, 
a w kon sekwencji redukują człowieka do jego ciała. Argumenty za 
utrzymaniem poszczególnych koncepcji nie mają zazwyczaj charak-
teru ideologiczne go, lecz ideologiczne są podstawy kreowania syste-
mów antropologicz nych, ich wyjściowe przesłanki.

Redukcjonistyczne koncepcje człowieka

Powstaje pytanie, czy redukcja człowieka do jednego jego planu by-
towego nie jest nieuzasadnionym, a  przynajmniej słabo zasadnym 
za mierzeniem związanym z  nadużywaniem redukcjonistyczne-
go sposo bu myślenia. Czy myślenie redukcjonistyczne nie zawodzi 
w  wypadku człowieka, który w  powszechnych odczuciach przed-
filozoficznych i  przednaukowych jest istotą bogatą, różnorodną 
tak bardzo, że prawie nieprzewidywalną i  niezgłębialną? Czy my-
ślenie redukcjonistyczne o człowieku nie stoi w sprzeczności z po-
wszechnymi przeświadcze niami, że człowiek mimo swych różno-
rakich ograniczeń może rozma icie realizować swą egzystencję, że 
bywa rozumny, ale bywa też bezrozumny, że kieruje się czynnika-
mi instynktownymi, ale także czyn nikami duchowymi i wartościa-
mi narzuconymi mu przez kulturę? Czy myślenie redukcjonistyczne 
o człowieku nie zaprzecza też faktowi banalnemu i powszechnemu, 
że ludzie są różni, że różnią się w swej eg zystencji, w aktywizowa-
nych własnościach, funkcjach, jakie realizu ją, w stylach i sposobach 
życia, w rodzajach realizowanych dzieł? Filozoficzne i także swobod-
niejsze intelektualne koncepcje człowieka, szczególnie opierające się 
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na wynikach nauki, nie wyjaśniają różno rodności ludzi, ich działań, 
ich stylów życia, różnorodności ich kultur i doświadczeń historycz-
nych. Widzą ich przez wąski pryzmat doświad czeń jednego typu.

Myślenie redukcjonistyczne ma właśnie tę zasadniczą wadę: 
kreu jąc przedstawienia człowieka nie wyjaśnia bogactwa i różnorod-
ności jego egzystencji. Odwrotnie, dąży do stłumienia różnorodno-
ści bycia człowiekiem przez ujawnienie jednego czynnika ją generu-
jącego, przez sprowadzenie wszelkich możliwych ludzkich własności 
i funk cji egzystencjalnych do jednego źródła. Dąży, lecz tego dążenia 
nie re alizuje, gdyż nie wyjaśnia bogactwa przejawów, ale je ignoruje, 
tłumi, unieważnia, odmawia im ważności, czyni pozornymi.

Czy ma jakieś podstawy twierdzenie o odrębności i niezależno-
ści planów bytowych człowieka, a następnie hierarchizowanie ujaw-
nionych planów na mniej i bardziej istotne dla bycia człowiekiem? 
Czy ma pod stawy poszukiwanie wśród zbioru planów bytowych je-
dynego odpowie dzialnego za istotę człowieczeństwa? Czy ma pod-
stawy przeświadcze nie, że człowieczeństwo jest związane z niektó-
rymi tylko planami bytowymi człowieka, najczęściej z jednym? Czy, 
w  szczególności, umysł jest rzeczą bardziej ludzką niż ciało? Czy 
myślenie abstrakcyjne, na przy kład liczenie, jest rzeczą bardziej 
ludzką niż doznawanie emocji, niż mi łość, nienawiść, współczu-
cie? Jakie są podstawy hierarchizowania takie go typu? Czy ma ono 
w  ogóle sens? Redukcjonistyczne poszukiwanie natury człowieka 
bierze się z respektowania ogólnego ideału myślenia redukcyjnego, 
zakorzenionego w  myśleniu powszechnym w  kulturze za chodniej 
i  uznawanego za najbardziej naturalny i  wiarygodny sposób pre-
zentacji świata. Ten ideał jest, jak się wydaje, dosyć mechanicznie 
prze noszony na przypadek analiz człowieka i  nakazuje poszuki-
wać jednego, prostego podłoża różnorodności przejawów jego eg-
zystencji, bogactwa jego funkcjonowania. Zakłada, że człowiek jest 
ze swej natury prosty, jednowymiarowy. Różnorodność ludzkich 
doświadczeń, rozmaitość ludzkich zachowań – w rozwoju poszcze-
gólnych jednostek, w przekro jach historycznych, w poszczególnych 
kulturach – nie są jednak w ta kich koncepcjach zadowalająco wyja-
śniane, ale ignorowane.
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Wydaje się, że postulat redukcji jest wątpliwy dla badań nad 
czło wiekiem. Nie głównie z  powodu powszechnie doświadczane-
go bo gactwa ludzkiej natury. Plany egzystencjalne, przywoływa-
ne przez poszczególne koncepcje człowieka jako fundamentalne, 
nie są podpowierzchniową warstwą człowieczeństwa, a więc nie są 
rodzajem obiek tów teoretycznych. Są konceptualnie wydzielony-
mi aspektami człowieka, odnajdywanymi na powierzchni zjawisk, 
a nie, jak obiek ty teoretyczne, przyczynami lub składowymi zjawisk 
obserwowal nych. Redukcja człowieczeństwa do jednego jego pla-
nu egzystencjal nego jest wobec tego niepoprawna, gdyż nie jest re-
dukcją do czynnika teoretycznego, nie jest nim bowiem plan byto-
wy. Niepoprawne jest wo bec tego w każdym wypadku twierdzenie, 
iż plan egzystencjalny ge neruje wszelkie przejawy człowieczeństwa, 
że w jakimś jednym pla nie bytowym zawarta jest ludzka natura.

Ponadto konceptualne wyodrębnienie planów egzystencjalnych 
nie jest uzasadnionym podziałem. Rozłączność planów i  ich wza-
jemna niezależność nie są wykazywane, a  mimo to są zakładane 
i powoły wane w redukcji. I to założenie, wraz z przyjmowanym, tak-
że prawie automatycznie, przeświadczeniem, że plany egzystencjal-
ne nie mają równorzędnej rangi, że są zhierarchizowane, prowadzi 
do redukcjonistycznych koncepcji człowieka.

Oprócz wskazanych błędów metodycznych, nieuzasadnione-
go przenoszenia sposobu poznawania z dziedziny nauk przyrodni-
czych na dyskurs o człowieku, dołącza się w koncepcjach antropo-
logicznych łączenie myślenia opisowego z normatywnym. Niektóre 
koncepcje człowieka są nie modelami opisowymi, lecz podporząd-
kowują się uzna wanemu, kulturowemu ideałowi człowieka, w  tym 
ideałowi religijne mu. Ideał homo sapiens wiąże się, jak już wspo-
minałam, z uznaniem racjonalności za naczelną cechę całej kultu-
ry, wykraczającą daleko po za dziedzinę poznania. Ideał człowieka 
behawiorystycznego, doskona le plastycznego, wiąże się, jak można 
mniemać, z utylitarnymi norma mi obowiązującymi stale w kulturze 
amerykańskiej i coraz agresywniej ekspandującymi poza nią.

Człowiek w  jego przedstawieniach intuicyjnych, w  subiektyw-
nych odczuciach, a nawet w refleksji intelektualnej poza nauką i filo-
zofią jawi się jako istota o wielu wymiarach, głęboka i złożona tak, że 
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pra wie nieodgadniona przez bogactwo swych planów egzystencjal-
nych i przez różnorodność pełnionych funkcji. Bogactwa i  różno-
rodności do wodzi nieustająca zmienność człowieka, jego zachowań, 
jego doświad czeń historycznych, wytworzonych przez niego kultur, 
różnorodności doświadczeń indywidualnych, rozmaitości ludzkich 
społeczności. Moż na ten obserwowany stan rzeczy uznać za przeja-
wy bogactwa i różno rodności ludzkiej natury, za świadectwo zmien-
ności rozmaitości kon stytuujących ją planów.

Natomiast człowiek w wyobrażeniach filozofów, a przede wszy-
stkim w  teoriach naukowych jest istotą o  jednym aspekcie, funk-
cjonującym w  jednym tylko planie bytowym. Wobec mnogości 
nieporów nywalnych lub wzajemnie konkurencyjnych obrazów czło-
wieka po wstaje pytanie o wyczerpywalność obrazów, o przedstawia-
nie w niej całości człowieka, całości podstawy jego egzystencji czy 
całości jego natury.

Na mocy wzorców myślenia redukcyjnego cząstkowe koncep-
cje człowieka roszczą sobie prawo do poszukiwania jednego czyn-
nika ge nerującego ludzką naturę. Sądzę, że wbrew intencjom nie 
przedstawia ją one człowieka w całości i nie sięgają do fundamentu 
jego konsty tucji. Powinno się je traktować jako fragmentaryczne ob-
razy człowieka, skonstruowane dla rozstrzygnięcia poszczególnych 
dotyczących go problemów. Wszystkie te koncepcje można obar-
czać błędem niepełności, aspektowości, przedstawianiem tylko nie-
których wymiarów człowie czeństwa. Fragmentaryczność widoczna 
jest w pomijaniu wielu prze jawów egzystowania człowieka w świe-
cie. Hierarchiczność zaś planów bytowych wydaje się przeważnie 
wynikiem widzenia człowieka z jed nej perspektywy, tworzenia jego 
obrazu tylko dla rozstrzygnięcia szczególnych problemów.

Wielość odrębnych, de facto cząstkowych koncepcji człowieka, 
obecnych we współczesnej myśli, powoduje szczególny zamęt w uj-
mowaniu człowieka. Koncepcje są nieporównywalne, a  każda ro-
ści so bie prawo do wyczerpywania obrazu ludzkiej natury lub przy-
najmniej – o ile porzuca się dążenie do ujawnienia natury – obrazu 
funkcji eg zystencjalnych. Przez to dyskusja pomiędzy koncepcjami 
jest trudna lub nawet niemożliwa. Człowiek mimo różnorodności 
ofert teoretycz nych, postulujących różnorodne jego modele, obrazy 
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ludzkiej specy ficzności, a może właśnie przez tę różnorodność jest 
szczególnie problematyczny. Jest znacznie bardziej problematyczny 
niż wtedy, gdy ideały kulturowe, w tym przede wszystkim filozoficz-
ne, jednoznacz nie i  zgodnie określały istotę człowieczeństwa, gdy 
panował jeden obraz człowieka, podzielany zarówno w przeświad-
czeniach filozoficz nych, jak i ogólnokulturowych.

Między innymi przez różnorodność ofert programowych 
współcze snej refleksji intelektualnej w ujmowaniu człowieka i przez 
ich cząst kowość, jednostronność widzenia człowiek staje się obcy 
sam sobie, zagubiony w  świecie (w  sensie intelektualnego rozpo-
znania swej kondycji), o którym nie wiadomo nawet, czy jest obcy 
człowiekowi, czy zespala się z nim, umożliwiając mu egzystencję nie 
tylko biologiczną, ale również psychiczną, społeczną i  kulturową. 
Człowiek staje się nie zrozumiały dla siebie samego, nierozpozna-
ny jako istota racjonalna al bo nieracjonalna, jako organizm biolo-
giczny albo istota duchowa, ja ko istota skrajnie zindywidualizowana 
albo roztopiona w obiektywnym świecie poza nią samą. Ma pewną 
samoświadomość własnej egzysten cji i natury, lecz ta samoświado-
mość jest częściowo fałszywa, genero wana przez intelektualne mody, 
przez trendy kulturowe, przez przeko nania religijne, a nawet poli-
tyczne i moralne.

Obecny stan filozoficznego i, szerzej, wszelkiego intelektual-
nego namysłu nad człowiekiem jest stanem kluczenia pomiędzy 
konkuren cyjnymi ofertami nauk szczegółowych, pomiędzy cząstko-
wymi wizja mi człowieka, który zawsze pozostaje w takim kluczeniu 
człowiekiem jednego wymiaru, a inaczej, człowiekiem jednego pla-
nu egzystencjal nego. Człowiek jest rozdzielony, rozproszony, poka-
wałkowany w  róż nych koncepcjach, które nie mogą nawet podjąć 
między sobą dyskusji o wiarygodności, gdyż są usytuowane w róż-
nie skonceptualizowanych rzeczywistościach.

Także uniwersalność i  niezmienność ludzkiej natury, dawniej 
nie kwestionowane, współcześnie stały się problemem. W  prowa-
dzonych obecnie dyskusjach nad człowiekiem jego natura jest często 
zrelatywizowana do kultury, do społeczności, do epoki historycznej. 
Relaty wizm, wyznaczający powszechne trendy myślowe najnow-
szych cza sów, przenika i do intelektualnych przedstawień człowieka. 
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Nie ma zatem człowieka w ogóle, jest człowiek charakterystyczny dla 
poszcze gólnych epok historycznych i poszczególnych kultur. Czło-
wiek nowo żytny jest inny niż człowiek współczesny i  inny jeszcze 
niż człowiek renesansu. Człowiek cywilizacji zachodniej jest inny 
niż człowiek Da lekiego Wschodu i  inny też niż człowiek pierwot-
ny. Z poszczególnych ekspozycji człowieczeństwa nie da się wyłu-
skać ich wspólnego fun dowania, ponieważ takiego fundamentu nie 
ma; nie ma niezmiennej ludzkiej natury, niezależnej od jakichkol-
wiek czynników ludzkiej eg zystencji.

Patrząc z dalekiej perspektywy na współczesny stan badań nad 
człowiekiem, można dostrzec przede wszystkim różnorodność jego 
ujęć. Każde ujęcie dotyczy innej warstwy człowieczeństwa, którą 
w re zultacie zabiegów redukcyjnych uznaje się za warstwę podsta-
wową, jedyną samodzielną. Gdyby zrezygnować z postulatu reduk-
cji człowie ka do jednego jego planu bytowego, jednej warstwy eg-
zystencjalnej, uznając ich równorzędność i  samoistność, to można 
by mniemać, iż każda koncepcja ujawnia coś istotnego o człowieku; 
w każdej tkwi ele ment prawdy, chociaż oczywiście nie można tych 
prawd pogodzić.

Czy nie powinno się, rezygnując ze szczególnej postaci redukcjo-
nizmu, przystać na kompromis zamiast konkurencyjnej walki? Czy 
nie porzucić pytania o  to, która koncepcja jest jedyną poprawną, 
który plan jest jedynym istotnym egzystencjalnym planem człowie-
ka? Czy nie po winno się przyznać, że każda z  koncepcji odsłania 
szczególną warstwę bytową człowieka, każda ujmuje go z innej per-
spektywy, a więc nie powinno być między nimi konkurencji? Czy nie 
powinno się z faktu istnienia różnych – wydawałoby się równie wia-
rygodnych, równie prze konujących – koncepcji człowieka wycią-
gnąć wniosku o charakterze ich przedmiotu, czyli o tym, czym jest 
człowiek? Wniosek taki głosi szki cowo, że w człowieku współistnie-
ją różne plany egzystencjalne. Pla ny te są od siebie zależne, warun-
kują się nawzajem, nie można jednak twierdzić, iż jedne są bardziej 
specyficzne dla bycia człowiekiem niż inne. Ten wniosek potwier-
dzają najróżniejsze doświadczenia rozmai tych typów, dowodząc, że 
na przykład emocje nie są odseparowane od rozumu, że stany biolo-
giczne wpływają na stany świadomości, i od wrotnie, że stany umy-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



312 ROZDZIAŁ 8

słowe oddziałują na stany somatyczne, że prak tyczna strona życia, 
jej aspekty polityczne, ideologiczne splatają się ze stroną poznawczą.

Należałoby, o  ile założenie takie przyjąć, przebudować nie tyle 
po szczególne, konkretne koncepcje człowieka, ile ich punkt wyjścia. 
Na leżałoby porzucić przeświadczenie, że człowiek sprowadza się do 
jed nego ze swych egzystencjalnych planów. Należałoby przyjąć, że 
wszystkie takie plany konstytuują człowieka w równorzędny sposób, 
ta ki mianowicie, że bez któregokolwiek z nich człowiek byłby nie-
pełny.

Pytanie, które z cząstkowych przedstawień człowieka jest popraw-
ne w tym sensie, które wygrywa, dystansując konkurencyjne przedsta-
wienia, można by uznać za pytanie źle postawione. Jest ono niepopraw-
ne, jeśli odrzucić postulat redukcjonizmu panujący w  większości 
filozoficznych ujęć człowieka, jeśli porzucić przekonanie, że człowie-
czeństwo musi redukować się do jednego wymiaru, do jednego swe-
go planu egzystencjalnego. Jeśli zaneguje się to przekonanie, można 
przyjąć tezę, że wszystkie koncepcje, ujmując wzajemnie różne pla-
ny człowieczeństwa, nie są konkurencyjne, ale dopełniają się, dając 
wza jemnie niesprzeczne i częściowo możliwe do pogodzenia obrazy 
róż nych funkcji egzystencjalnych człowieka.

Nie chodzi tu oczywiście o specyficzne, myślowe „sklejanie” kon-
cepcji, które uzna się za cząstkowe, a które dominują we współcze-
snych rozważaniach antropologicznych i  są dosyć typowe – jeśli 
ogar nia się problem z najszerszej perspektywy – dla stylu myślenia 
w  całym zachodnim kręgu kulturowym. Nie chodzi o  połączenie 
darwinizmu z freudyzmem, z socjologizującymi ujęciami człowieka, 
począwszy od marksizmu, przez Szkołę Frankfurcką, do podmio-
towo zinterpreto wanych poglądów Szkoły Edynburskiej (czyli zin-
terpretowanych jako głoszących tezy o charakterze podmiotu, a nie 
o charakterze jego go towych rezultatów poznawczych, co wydaje się 
jego główną progra mową intencją). Chodzi jedynie o zdanie sobie 
sprawy z  tego, że po szczególne koncepcje człowieka, pozbawione 
swych roszczeń redukcyjnych, odnoszą się do odrębnych i wzajem-
nie równorzędnych ludzkich planów egzystencjalnych i  jako takie 
nie konkurują ze sobą we wskazywaniu planu podstawowego, jedy-
nego istotnego, konstytu ującego pozostałe. Mogą istnieć obok siebie 
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i zawierać w równym stop niu jakieś elementy wiarygodnej wiedzy 
o człowieku, w równie po prawny sposób wyjaśniać odrębne przeja-
wy bycia człowiekiem, fenomeny przypisywane ludzkiej istocie.

Poszczególne koncepcje człowieka, o ile nie traktuje się ich jako 
konkurencyjnych narzędzi do wyjaśnienia podstaw ludzkiej natury, 
mo gą istnieć obok siebie, chociaż nie współistnieć, ale i nie zagra-
żając sobie wzajemnie, nie zwalczać się nawzajem. Dają one w su-
mie obraz człowieka rozproszony i niespójny, ich zsumowanie w jed-
ną spójną koncepcję nie jest możliwe, między innymi ze względu 
na głębokie, wydaje się, nieprzezwyciężalne różnice w aparacie poję-
ciowym i w konceptualizowaniu tych fragmentów człowieczeństwa, 
do których odnoszą się poszczególne koncepcje. Uzyskanie z cząst-
kowych kon cepcji jednolitego, spójnego obrazu człowieka wymaga-
łoby radykalnej transformacji owych koncepcji wyjściowych, prze-
tworzenia zawar tej w  nich wiedzy i  z  pewnością dodania wiedzy 
transformującej i spa jającej w jedność poszczególne plany bytowe.

Jeśliby odrzucić zamysły redukcyjne w rozważaniach nad czło-
wie kiem, nie trzeba byłoby sprowadzać wielości jego planów byto-
wych do jednego i utrzymywać, że człowiek jest jednowymiarowy 
w pew nym szczególnym sensie, to jest, że ma w istocie jedną war-
stwę byto wą, a inne tylko pozornie należą do istoty człowieczeństwa 
lub redu kują się do tej jednej, wyróżnionej. Przyjmując antyreduk-
cyjny styl myślenia, należałoby spytać, czy różnorodność przejawów 
bycia czło wiekiem nie świadczy o złożoności i bogactwie jego isto-
ty, o różno rakich możliwościach realizacji ludzkiej natury, o boga-
tym i różnorod nym wnętrzu, które przejawia się także bogato i róż-
norodnie. Czy z różnorodności przejawów ludzkiej egzystencji nie 
powinno się ra czej wyciągnąć wniosku, że człowiek jest złożonością 
swych planów, istniejąc jednocześnie w  różnych wymiarach, wza-
jemnie ze sobą po łączonych, że ma wiele różnych własności, któ-
re umożliwiają mu realizowanie wielu odrębnych egzystencjalnych 
funkcji? Nie chodzi tu o kompromisowe pogodzenie i następnie zło-
żenie sprzeczności, gdyż sprzeczność pojawia się tylko wtedy, gdy 
założy się, że jeden plan jest podstawowy, wykluczający pozostałe 
plany lub podporządkowujący je sobie. Koncepcjom poszczególnych 
planów bytowych, które pretendu ją przez postulat redukcji do roli 
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wyczerpującej koncepcji czło wieka, można przywrócić ich wyjścio-
wą rolę, to jest rolę cząstkowych obrazów człowieka, a nie obrazów 
fundamentalnych, obrazujących ca łość ludzkiej natury, zawierają-
cych wiedzę o wszystkich innych pla nach bytowych.

Z postulatu równoczesnego i równorzędnego istnienia wielu pla-
nów bytowych wypływa taki oto wniosek o charakterze człowieczeń-
stwa: w człowieku występują różne plany bytowe i dlatego też jest 
on ujmowany z  różnych stron, jako istota podlegająca emocjom, 
jako isto ta indywidualna i jako istota społeczna, jako wytwórca dzieł 
sztuki, ja ko osobnik praktyczny, jako istota rozumna. Jego rozum-
ność nie wy klucza jego poddawania się emocjom. Jego cielesność 
nie wyklucza duchowości. Jego funkcjonowanie praktyczne, wszel-
kie działania utylitarne nie wykluczają poznania o celach nieutylitar-
nych i tworzenia tak zwanej czystej wiedzy, bez odniesień praktycz-
nych. Indywidual ność człowieka, jego subiektywność nie wykluczają 
tego, że jest on jednocześnie istotą społeczną, o osobowości kształ-
towanej przez pre sję społeczności, w których żyje. Człowiek funk-
cjonuje jako całość we wszystkich swych egzystencjalnych planach.

Należy uznać, że żadna teoria naukowa ani żadna oparta na 
niej wiernie koncepcja filozoficzna nie dają pełnego obrazu bycia 
człowie kiem, ale każda odsłania tylko jedną z  warstw jego egzy-
stencji. To twierdzenie nie jest powszechne, gdyż dominują reduk-
cyjne trendy my ślowe, ale nie jest też zupełnie odosobnione. Wie-
sław Gromczyński, przedstawiając myśl Herberta Marcusego, pisze: 
„Czytelnik Marcusego odnosi wrażenie, iż zdaniem tego filozofa ża-
den system filozoficz ny nie dysponuje sam wystarczającymi narzę-
dziami poznawczymi, ade kwatnymi do bogactwa treści i złożoności 
ludzkiej egzystencji. Dopiero połączenie idei heglizmu, marksizmu, 
egzystencjalizmu i freudyzmu pozwala trafnie opisać strukturę tak 
skomplikowanej istoty, jaką jest człowiek, postawić prawdziwą dia-
gnozę jego obecnych schorzeń i wskazać warunki odrodzenia jed-
nostki oraz społeczeństwa” (w: Marcuse 1991, s. viii). Również myśl 
Ericha Fromma zawiera, jak się wydaje, w swych podstawach podob-
ne przesłanie, głosząc mianowicie, że myśl Freuda trzeba połączyć 
z pewnymi ideami społecznymi, z  te zami moralnymi i z pewnymi 
tezami szczególnie zinterpretowanego marksizmu, aby można było 
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w tak połączonych koncepcjach, różnych przecież typów, przedsta-
wić ludzką naturę.

Nawet jeśli utrzymuje się przeświadczenie, że filozoficzny ob-
raz człowieka wymaga oparcia się na różnych koncepcjach nauko-
wych, to nie prowadzi ono z  koniecznością do koncepcji restryk-
tywnie scjentystycznej. Już sama idea obrazu skonstruowania (gdyż 
nie po prostu zsu mowania) z różnych cząstkowych obrazów wykra-
cza poza scjentystyczne kryteria w tej kwestii. Trzeba jednak przy-
jąć – i  to jest istotny element scjentystyczny, zgodnie z  najsłabszą 
dyrektywą scjentystycz ną – że tworząc filozoficzne przedstawienie 
człowieka, nie można igno rować tego, co głoszą o człowieku nauki 
szczegółowe. Poszczególne dwudziestowieczne filozoficzne koncep-
cje człowieka, przynajmniej te zaliczane do filozoficznej antropo-
logii, respektują tę dyrektywę. W  czę ści przywołuje ją nawet Max 
Scheler, rozpościerając swój model istoty ludzkiej pomiędzy metafi-
zyką a biologią, z której czerpie naukowe fakty z dostępnego mu sta-
nu wiedzy. Filozofia, operując faktami z nauki i transformując je do 
swych celów, nie musi rezygnować z własnej inwencji i z kreatywno-
ści, z treści autonomicznie filozoficznych. Kre atywność może przy-
woływać te fakty, ale traktować je nie jako zbiór przesłanek wniosko-
wania indukcyjnego, ale jako swobodną podstawę konstrukcji, która 
zawiera ponadto inne przesłanki, niepochodzące z nauki, lecz auto-
nomicznie filozoficzne.

Przy słabej regulatywnej zasadzie scjentyzmu, która wdziera się 
do filozofii notorycznie i trudno ją odrzucić, obraz człowieka nie jest 
ani sumą, ani indukcyjnym uogólnieniem tego, co o nim twierdzą 
nauki szczegółowe. Ale jednocześnie to, co one głoszą, może dawać 
i daje rozpoznanie warstw bytowych człowieka. Treść koncepcji na-
ukowych powinna stanowić wstępną wiedzę do konstruowania fi-
lozoficznej kon cepcji człowieka. Taka koncepcja powinna być filo-
zoficzną kreacją na podstawie wyników nauk szczegółowych, a nie 
po prostu ich zsumo waniem czy indukcyjnym uogólnieniem. Taka 
koncepcja jest raczej syn tezą, która wymaga nie tylko treści nauko-
wych, ale przede wszystkim głębokiej, kreatywnej transformacji.
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rozdział 9
Wielowymiarowy podmiot poznania

Człowiek wielowymiarowy

Obraz człowieka wielowymiarowego staram się naszkicować dla ce-
lów epistemologicznych, nie zaś antropologicznych, co wymagałoby 
bez porównania szerszego i głębszego potraktowania. Ponadto nie 
jest to gotowa koncepcja, lecz tylko jej zamysł, pewna ogólna idea, 
szkic założeń, od którego zaczyna się konstrukcja, jej ogólne ramy, 
pozwa lające jednak wyciągnąć istotne epistemologiczne wnioski 
o charakte rze podmiotu poznania.

Pojęcie człowieka wielowymiarowego częściowo zapożyczam od 
Herberta Marcusego z  jego pojęcia człowieka jednowymiarowego 
przed stawionego w monografii Człowiek jednowymiarowy. Badania 
nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego (Marcu-
se 1991). Po jęcie człowieka wielowymiarowego jest opozycją (okre-
ślonego stopnia, nie całkowitą) pojęcia człowieka jednowymiarowe-
go. Opozycja jest jed nak luźna; nie zachowuję w niej rygorystycznie 
znaczenia pojęcia Mar cusego. Ogólną ideę człowieka wielowymia-
rowego czerpię z pojęcia czło wieka jednowymiarowego. Jednak nie 
wszystkie szczegóły obu pojęć są jednakowe. Różne są konteksty fi-
lozoficzne, z  jakich oba te pojęcia wy rastają. Różnice pojawiają się 
też w kategorialnym fundowaniu obu po jęć; Marcuse nie posługu-
je się pojęciem planu bytowego (równoważnie planu egzystencjal-
nego, warstwy bytowej, warstwy egzystencjalnej, wy miaru egzy-
stencjalnego), który powołuję tu jako pojęciową podstawę, jed nak 
w jego ekspozycji zawarte są pojęcia bardzo do niego zbliżone. Po-
jęcie człowieka jednowymiarowego Marcusego służy mi w każdym 
razie jako wyraźna, bliska inspiracja. Od Marcusego przejmuję też 
jego kon cepcję represywnego oddziaływania na człowieka systemu 
społeczno-politycznego. Represywny charakter takich oddziaływań 
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jest całkowicie po mijany w nowszych dociekaniach, między innymi 
w neopragmatyzmie i w socjologii wiedzy. Nie jest to jednak inspi-
racja jedyna; innej, co najmniej równie istotnej, dostarczają analizy 
współczesnych koncepcji czło wieka i postulowane w  tych koncep-
cjach spłaszczenie ludzkiej natury, wy wodzone z  zupełnie innych 
przesłanek niż u Marcusego. Inną jeszcze in spiracją jest pierwotne 
doświadczenie przez człowieka własnego ja. Luźnym źródłem inspi-
racji są przemyślenia Gernota Böhmego przedsta wione w jego An-
tropologii filozoficznej (Böhme 1998).

Człowiek jednowymiarowy według Marcusego to człowiek 
pod dany represjom społeczno-ekonomicznego status quo, prze-
zeń kształ towany. Człowiek jednowymiarowy jest produktem roz-
winiętych spo łeczeństw przemysłowych. Jest podporządkowany 
Rozumowi techno logicznemu, który tłumi aspekty ludzkiej natury 
nieprzydatne dla niego. Przez to ludzka egzystencja staje się ubo-
ga, jednowymiarowa, gdyż jed nowymiarowa staje się ludzka natu-
ra determinująca jej charakter. Ludz ka egzystencja, za ludzką na-
turą, porusza się wyłącznie szlakami wy tyczonymi przez Rozum 
technologiczny. Człowiek jest wyalienowany, stając się niewolni-
kiem społecznych środków technologicznych, które nim manipulu-
ją. Podporządkowuje im swój sposób myślenia i swoje emocje, a jego 
świadomość staje się fałszywa, nie zauważając, jak pi sze Marcuse, 
własnego fałszu (Marcuse 1991, s. 30). Człowiek jest indoktryno-
wany, manipulowany przez siły społeczne, których naczelnym za-
daniem i główną przesłanką funkcjonowania jest podtrzymywanie 
ist niejącego systemu ekonomicznego i związanego z nim ściśle sys-
temu społecznego. To system ekonomiczno-społeczny, a w szczegól-
ności rozwinięty kapitalizm – na nim Marcuse skupia uwagę – tworzą 
człowie ka jednowymiarowego. Realne społeczeństwa oddziałują re-
presywnie na człowieka. Zubażanie i degradowanie egzystencji czło-
wieka i  jego natury przez panujący system społeczno-ekonomicz-
ny, uniemożliwia nie człowiekowi realizowania egzystencji w sposób 
wolny, podniesio ne przez Marcusego, przeciwstawia się współcze-
śnie powszechnym po glądom, które bez krytyki i  prawie bezwa-
runkowo opowiadają się za nowoczesnymi systemami zachodniego 
świata. Zwolennicy systemów społeczno-politycznych zachodnich 
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państw wysoko uprzemysłowionych widzą w tych systemach dosko-
nałą realizację idei demokracji. Zwolen nikiem takiego poglądu jest 
między innymi Karl R. Popper.

Pogląd Marcusego jest osadzony w rozległej tradycji, między in-
nymi heglowskiej i  szeroko pojmowanej marksowskiej. Tezy Mar-
cusego i pokrewne im innych przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej, 
w tym także poglądy Fromma, otwierają szlaki myślenia o człowie-
ku, które apologeci panującego systemu społeczno-ekonomicznego, 
nie tylko zre sztą obecnego, zawsze pragną stłumić lub zdyskredyto-
wać jako obciążone ideologicznie. Teza Marcusego o represywnym 
oddziaływaniu roz winiętych technologicznie systemów społecz-
no-politycznych jest oparta na szerszym przesłaniu antropologicz-
nym głoszącym, że ludzka istota nie jest zamkniętym, subiektyw-
nym uniwersum, lecz że jest kształto wana przez sferę wobec siebie 
zewnętrzną, niesubiektywną, o społecz nym charakterze. Jest to, ina-
czej rzecz ujmując, teza o całkowitym kształtowaniu ludzkiej natu-
ry przez zewnętrzną sferę społeczną, o nie istnieniu autonomicznej, 
subiektywnej sfery wewnętrznej człowieka, o jego nieograniczonym 
poddawaniu się wpływom zewnętrznym. Te za ta jest wyznawana 
we współczesnej myśli między innymi przez behawioryzm i Szkołę 
Edynburską w socjologii wiedzy.

Wpływ społeczności na indywidualną ludzką jednostkę, 
konstytu cja indywidualnego ja przez zbiorowości względem tego ja 
zewnętrz ne są dosyć powszechnie zauważane przez myślicieli bar-
dzo różnych orientacji filozoficznych. Na przykład Hans-Georg Ga-
damer pisze: „Również człowiek teorii, życia oddanego czystemu 
poznaniu, jest za leżny od sytuacji społecznej oraz politycznej prak-
tyki. [...] Byłoby uro jeniem mniemać, iż życie poświęcone teorii jest 
niezależne od życia po litycznego i społecznego wraz z jego uwarun-
kowaniami. Mit wieży z kości słoniowej, w której mieszka człowiek 
teorii, jest nierealną fan tazją. Wszyscy tkwimy wewnątrz struktury 
społecznej” (Gadamer 1992, s. 9).

Idea społecznej determinacji ludzkiej jednostki jest dosyć po-
wszechna, chociaż przyjmuje różne wersje. Występuje w filozofiach 
zorientowanych lingwistycznie, w tym w epistemologicznym beha-
wioryzmie Richarda Rorty’ego. Pojawia się także w koncepcji silne-
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go pro gramu w socjologii wiedzy, w którym zamiast na społecznej 
determi nacji podmiotu poznania skupia się uwagę na społecznej de-
terminacji wiedzy. Lecz pośrednictwa podmiotu poznania ukon-
stytuowanego przez społeczności i tu można się doszukać. Idea ze-
wnętrznej, spo łecznej determinacji jednostki ludzkiej przejawia 
niewątpliwie pokre wieństwo z podstawami behawioryzmu; wspólne 
są korzenie głoszące plastyczność ludzkiej natury. Przy absolutnym 
zdeterminowaniu istoty ludzkiej przez zewnętrzne wpływy społecz-
ne trzeba odrzucić ist nienie jej jako obiektu samoistnego; staje się 
ona całkowicie kreacją rzeczywistości wobec niej zewnętrznej. Żeby 
mówić o wpływie spo łeczności na indywidualne ja, a nie o całkowi-
tej kreacji owego ja przez jego zewnętrze, bez pozostawienia jakiej-
kolwiek autonomii ludzkiej jednostce, trzeba przyjąć, że istnieje ja-
kaś niezmienna część ludzkiej natury.

Myśl Marcusego, którą podziela on z innymi przedstawicielami 
Szkoły Frankfurckiej1, o społecznej determinacji człowieka różni od 
tezy o takiej determinacji głoszonej przez myślicieli bardziej współ-
czesnych ocena wpływu systemu społecznego na człowieka. Dla sil-
nego programu w  socjologii wiedzy, dla pragmatystów i  dla neo-
pragmatystów konstytucja człowieka przez społeczności jest rzeczą 
naturalną, neutralną aksjologicznie lub pozytywną. Natomiast Mar-
cuse i Fromm uznają, że społeczna konstytucja człowieka przynosi 
ne gatywne efekty; deformuje jego naturę, ogranicza wolność istoty 
ludz kiej, czyni z niej konformistę, który podporządkowuje się bez-
wolnie sferze zewnętrznej, tracąc swą subiektywność.

Uważam – i to przeświadczenie jest częściową negacją poglądów 
Marcusego – że człowiek w żadnych warunkach nie staje się absolut-
nie jednowymiarowy w tym sensie, że jego natura zostaje spłaszczo-
na do tylko jednego aspektu, a więc że, w konsekwencji, funkcjonu-
je on tylko w jednym planie bytowym. Tak więc pojęcie człowieka 
wie lowymiarowego znajduje się w  opozycji do pojęcia człowieka 
jedno wymiarowego, chociaż zarazem przyjmuję konstatacje Marcu-
sego do tyczące tłumienia ludzkiej natury przez czynniki zewnętrz-
ne. Jedynie osłabiam tezę Marcusego. Sądzę mianowicie, że człowiek 

1 Między innymi z Frommem, który też wywodzi się z tej szkoły.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



321WIELOWYMIAROWY PODMIOT POZNANIA

może sta wać się jednowymiarowy tylko w  ograniczonym stopniu; 
jedno wymiarowość nigdy nie jest absolutna. Niektóre aspekty ludz-
kiej natury mo gą być tłumione, a  przejawiana aktywność związa-
na z tymi aspektami może być osłabiana, skrywana w ludzkim wnę-
trzu, jeśli zaś jest prze jawiana, to w sposób zdeformowany, zastępczy, 
kompensacyjny. Me chanizmy kompensacji ujawnione przez Freu-
da we współczesnej psychologii uznaje się już stale za mechanizmy 
wbudowane w strukturę ludzkiej osobowości.

Ważną myśl oddającą naturę spłaszczania i deformacji ludzkiej 
na tury w procesie tłumienia można odnaleźć u Rollo Maya. Twier-
dzi on mianowicie, że podział osobowości człowieka, prowadzący 
do jej roz padu, jest symptomatyczny dla określonych sytuacji spo-
łecznych i do konał się między innymi w drugiej połowie XIX wieku, 
towarzysząc światu zachodniemu do najnowszych czasów. Podział 
ten jest rozpa dem osobowości, gdyż prowadzi do psychologicznej 
i  duchowej dez integracji jednostki ludzkiej (May 1995, s. 75–76). 
Według Maya „czło wiek wiktoriański widział siebie samego jako po-
dzielonego na rozum, wolę i emocje, a co ważniejsze, ten obraz mu 
odpowiadał” (May 1995, s. 76). Jednak podział dokonuje się tylko 
na powierzchni, tylko pozor nie rozum panuje, a  emocje usunięto 
z ludzkiej osobowości. W isto cie wypiera się je w głąb osobowości 
(May 1995, s. 79).

Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się zasadne przyjęcie, między inny mi 
za Erichem Frommem, że natura ludzka nie jest stała i niezmien na, 
jak utrzymywano przeważnie w filozofii, koncentrując dociekania na 
wykryciu niezmiennej esencji człowieczeństwa, na ujawnieniu źró-
dła wszelkich ludzkich własności oraz egzystencjalnych możliwo ści 
i funkcji. Należy przyjąć, że natura jest plastyczna, ale nie nieskoń-
czenie plastyczna. Plastyczność ludzkiej natury powoduje, że czło-
wiek może być w swych zachowaniach bardziej lub mniej racjonalny, 
bar dziej lub mniej sterowany biologicznymi popędami, bardziej lub 
mniej moralny (jeśli przyjąć, że zachowania moralne tworzą odręb-
ny plan by towy), bardziej lub mniej determinowany społecznie i kul-
turowo. Ten pogląd przebija się stopniowo od XVIII wieku, kreując 
między inny mi ludzką naturę jako historycznie zmienną. Z faktu, że 
natura jest pla styczna, nie wynika jednak, że jest całkowicie dowol-
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na, że może się zmieniać w zupełnie nieograniczony sposób. Pogląd 
o  nieograniczo nej zmienności ludzkiej natury jest w  istocie zane-
gowaniem istnienia takiej natury, a więc określonego w  jakiś spo-
sób fundamentu człowie czeństwa. Według Fromma, między inny-
mi w Niech się stanie czło wiek, istnieją granice plastyczności. Fromm 
twierdzi: „Gdybyśmy przy jęli, że nie ma ludzkiej natury (poza natu-
rą ujętą w terminach podstawowych potrzeb fizjologicznych), jedy-
ną możliwą psychologią byłby radykalny behawioryzm zadowalają-
cy się opisywaniem nieskoń czonej liczby wzorców zachowania lub 
psychologia mierząca jedynie ilościowe aspekty ludzkiego zacho-
wania... Jeśli [...] psychologia i antropologia mają formułować pra-
womocne sądy dotyczące praw rządzących ludzkim zachowaniem, 
muszą one rozpocząć od przyjęcia za łożenia, że jakiś element – 
powiedzmy X – reaguje na wpływy środo wiska według pewnych 
sprawdzonych wzorów, które wynikają z jego właściwości” (Fromm 
1996a, s. 26).

Natura ludzka, mimo że nie jest stała i niezmienna, ma mimo 
wszy stko zdeterminowane granice, ma pewien stały rdzeń wyty-
czający gra nice jej możliwych zmian. Obszar ludzkich możliwości 
i modyfikacji swych zachowań jest również ograniczony, skoro na-
tura człowieka jest plastyczna tylko w skończonym stopniu. Koeg-
zystencję wszystkich pla nów bytowych i niemożliwą ich anihilację 
w jakiejkolwiek egzysten cjalnej sytuacji należy zaliczyć do sztywne-
go rdzenia natury, której człowiek mimo swych uporczywych mnie-
mań, mimo dążeń, mimo błędnych przeświadczeń swej świadomo-
ści nie może zmienić. Moż na powiedzieć, rezygnując z pojęcia planu 
bytowego na rzecz pojęcia własności i  przenosząc rozważania do 
nieco inaczej skonceptualizowanego obszaru, że pewien zbiór wła-
sności, fundujących naturę czło wieka, jest w nim stały, nie może ule-
gać przekształceniom, chociaż po szczególne własności z tego zbioru 
podlegają zmianom, przynajmniej w  ograniczonym zakresie. Pla-
styczna natura jest kształtowana przez ludzką egzystencję, przez to, 
co człowiekowi się przytrafia, przez to wszystko, z czym się on sty-
ka. Z jednej strony w naturze jest stały rdzeń i są granice jej plastycz-
ności, a z drugiej strony w skończonych grani cach kształtuje ją to, 
co się dzieje z  człowiekiem w  jego egzystencji, a  więc egzystencja 
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do pewnego stopnia wyznacza ludzką naturę, cho ciaż nie ma moż-
liwości dokonywania zmian dowolnych, nieograniczo nych. Żadne 
warunki zewnętrzne nie są w stanie do końca i całkowi cie zmienić 
ludzkiej natury. Człowiek bywa bardzo różny, realizuje się w wielości 
możliwości, lecz w sekwencjach zmian egzystencjalnych zawsze po-
zostaje sobą; nie wykracza poza własne człowieczeństwo.

Człowiek spłaszcza i tłumi swą naturę, gdy zmienia się, podda-
jąc się warunkom zewnętrznym bardzo różnego typu i także swym 
deter minantom wewnętrznym, lecz to spłaszczanie i  tym samym 
tłumienie poszczególnych planów bytowych mają skończony zasięg. 
Natura de terminująca różnorodność planów bytowych człowieka 
tkwi w nim, konstytuując go i zakreślając granice możliwych zmian. 
Tłumienie na tury człowieka, degradacja jego wielowymiarowości, 
nawet jeśli jest tylko kwestią stopnia, prowadzi go do zniewolenia, 
do okaleczenia je go egzystencji, do jej zubożenia, do pozbawienia 
go wolności. Natu ralna aktywność człowieka może być wtedy tłu-
miona i zastępowana kompensacjami, w tym przede wszystkim neu-
rotycznymi. W tej kwe stii teoria Freuda z koncepcją mechanizmów 
wyparcia ciągle może słu żyć jako teoretyczna podstawa argumenta-
cji. Przekonujących analiz dostarczają też neopsychoanalitycy kul-
turowo-społeczni. Problem represywnych oddziaływań społecznych 
na jednostkę, niszczących jej osobowość, zniewalających, więżących 
ją w trybach społecznych ka nonów jest podejmowany przez przed-
stawicieli różnych szkół filozo ficznych od Freuda po Szkołę Frank-
furcką. Erich Fromm argumen tuje przekonująco, między innymi 
w  Zdrowym społeczeństwie, że całe społeczności mogą egzystować 
i  egzystują neurotycznie. Poddawanie się konformistycznym nor-
mom społecznym nie jest oznaką zdrowia psychicznego, odwrotnie, 
jest oznaką choroby trawiącej całe społeczeń stwa. Neopragmatyści 
i  silny program w  socjologii wiedzy wyklucza ją negatywną stronę 
oddziaływań społeczeństwa na ludzką jednostkę. Społeczeństwo od-
grywa według ich poglądów rolę wyłącznie pozytyw ną, kreując jed-
nostki, które nawet w zamyśle nie są i nie mogą być ni czym więcej 
niż wytworami społecznymi. Zatem też, w  konsekwen cji, jest na-
turalne, że ludzkie jednostki podporządkowują się naciskom spo-
łeczności bez jakichkolwiek sprzeciwów. Bez społecznej konstytu-
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cji człowiek w ogóle nie jest zdolny do ludzkiej egzystencji, nie jest 
zresztą w ogóle człowiekiem. Sprzeciw bowiem może rodzić się w au-
tonomicznej wewnętrznej, subiektywnej sferze podmiotu (przez 
neopragmatystów odrzucanej), zdolnej do przeciwstawiania się sfe-
rze ze wnętrznej. Można sądzić, że te przeciwstawne oceny społecz-
nej determinacji ludzkiej natury da się połączyć w jedną, ujmującą 
obie strony determinacji. Z jednej bowiem strony, analizy Marcuse-
go i Fromma ujawniają bez wątpliwości, że społeczeństwa, nawet te 
zwa ne wolnymi, oddziałują represywnie na jednostkę, wtłaczając ją 
w try by konformistycznych norm i zachowań, tłumiąc jej indywidu-
alność. Z  drugiej zaś strony, społeczny imprinting wyposaża czło-
wieka w ję zyk, ogólniej w środki komunikacji, w metodykę działań, 
w tym w me todę poznawania, w wiedzę rozmaitego typu, która two-
rzy fundamen ty poznania. Bez tego imprintingu człowiek byłby isto-
tą całkowicie bezradną, niezdolną do jakiejkolwiek efektywnej ak-
tywności.

Stłumione aspekty natury nie znikają bez śladu, nie są całkowi-
cie unicestwiane, nie podlegają totalnej anihilacji. Ludzka natura, 
chociaż w pewnym stopniu zmieniana pod wpływem warunków ze-
wnętrznych, „tkwi” w człowieku i sprawia, że jest on nieprzerwanie 
jednością wszy stkich swych planów bytowych, nawet w sytuacjach 
skrajnie represywnych. Tłumione aspekty natury są zmieniane 
w pewnym ograniczonym stopniu, ale nie są całkowicie wyrzucone 
z ludzkiej natury. Mimo stłu mienia istnieją, kształtują ludzką osobo-
wość i wpływają na ludzką eg zystencję. Przejawiają się bardzo słabo, 
często w  postaci aktywności zaburzonej, zakamuflowanej, dewia-
cyjnej, kompensacyjnej. W  tej kwestii przekonujących analiz do-
starczają psychoanaliza Freuda i jej transformacyjne wersje, przede 
wszystkim neopsychoanaliza kulturowo-społeczna Ericha From-
ma. Według Freuda tłumione aspekty natu ry wywołują w człowie-
ku stany neurotyczne, a według Fromma pro wadzą go do alienacji. 
Wszystkie zatem aspekty ludzkiej natury, generujące różnorodność 
planów bytowych, zawsze odciskają swój ślad w ludzkiej aktywności. 
Wobec tego wszystkie plany bytowe nieprze rwanie uczestniczą we 
wszystkich działaniach człowieka.
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Aktywność człowieka, generowana przez tłumione aspekty jego 
natury, może być nierozpoznawalna przez obserwatorów zewnętrz-
nych, czyli innych ludzi, podtrzymując iluzję całkowitego tłumie-
nia. Jest też nieustannie fałszywie oceniana przez człowieka, któ-
ry tłumi niektóre swe plany bytowe. Od czasów wystąpienia Freuda 
jest oczywiste, nie tylko dla psychoanalityków, że człowiek o świa-
domości zdominowa nej przez nieświadomość, a więc i o psychice 
sterowanej przez nie świadomość, nie zdaje sobie sprawy ani z tego, 
jaki faktycznie jest, ani co czyni. Samoświadomość człowieka jest 
ograniczona i  zawod na. Może on mniemać i  mniema tak często 
faktycznie, że ma władzę nad swymi planami bytowymi i w konse-
kwencji nad swą naturą, że może stawać się, na przykład dzięki sile 
swej woli, przez realizację swych dążeń i pragnień, istotą wyłącznie 
rozumną lub istotą kierującą się w poszczególnych sytuacjach egzy-
stencjalnych tylko uczuciami, usuwając ze swej egzystencji zimny 
i odczłowieczony, jak się niekie dy mniema, rozum. W bezsile czło-
wieka do głębokiego modyfikowa nia własnej natury, do dowolne-
go jej zmieniania, leży zarazem jego si ła: jest on nieprzerwanie isto-
tą bogatą, różnorodną, wielowymiarową, nieustannie zanurzoną 
w  totalności swej egzystencji. Człowiek wyzna je fałszywe przeko-
nania o charakterze swej aktywności i swych dzia łań. Utrzymuje, że 
w swych działaniach poznawczych kieruje się wyłącznie rozumem, 
odrzucając emocje, naleciałości kulturowe, zako dowane wzorce 
symboliczne i determinanty związane z cielesnością. Utrzymuje tak, 
ponieważ nie uświadamia sobie czynników determinu jących jego 
aktywność; działają one przez nieświadomość. Od Freu da nieświa-
domość, chociaż różnie obrazowana, stała się stałą warstwą ludzkiej 
osobowości i ludzkiej natury. Różnorakie analizy psychoana lityków 
i neopsychoanalityków wykazują na rozmaite sposoby, że czło wiek 
nie relacjonuje wiarygodnie podstaw i  charakteru swych działań. 
Świadomość własnej aktywności jest często świadomością fałszy-
wą. Wypływa z mniemań konstruowanych na podstawie wzorców 
kultu rowych, z pożądanego obrazu działań, z powszechnie akcepto-
wanych przeświadczeń i obowiązujących norm. Człowiek bowiem, 
wtapiając się w społeczności, w sposób nieuświadomiony dąży do 
podporządko wania się przeświadczeniom powszechnie uznawa-
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nym2. Mniemanie o  angażowaniu wyłącznie rozumu w  działania 
poznawcze, o wyklu czaniu pozostałych planów bytowych nie bie-
rze się z ich poprawnego rozpoznania. Dlatego też relacje uczonych 
o charakterze własnej pra cy badawczej, o czynnikach na nią wpły-
wających są słabym, mało wia rygodnym świadectwem właściwego 
obrazu podmiotu poznania, w tym także podmiotu poznania w na-
uce. Relacje te znaczyć mogą jedynie, że uczony przyswaja ogól-
nie obowiązujące kulturowe wzorce, którym podporządkowuje się 
bez reszty. I zgodnie z tymi wzorcami przedsta wia swoją poznaw-
czą działalność.

Herbert Marcuse (i wielu innych myślicieli) przypisuje wyłącz-
ność warunkom społeczno-ekonomicznym w  kształtowaniu natu-
ry człowie ka, w przekształcaniu go do istoty jednowymiarowej. Jest 
tak, jeśli za łożyć, że wszystkie determinanty plastycznej ludzkiej na-
tury i ludzkiej egzystencji są kształtowane przez system ekonomicz-
no-społeczny. Nie sposób nie zgodzić się, że odgrywa on rolę fun-
damentalną. Ale jest on jedyną determinantą tylko, o ile założy się, 
że wszystkie czyn niki ludzkiej egzystencji – kultura, warunki biolo-
giczne, wyposażenie genetyczne, fizyczne warunki życia, indywidu-
alne doświadczenia kształtujące osobowość – są kształtowane wy-
łącznie przez system społeczno-ekonomiczny. Ten pogląd wydaje się 
bardzo wątpliwy i trudny do udowodnienia. Płynie z nadmiernego 
przywiązania do restryktyw nej postaci idei marksowskiej, spojonej 
z pewnymi zakamuflowanymi ideami behawiorystycznymi, głoszą-
cymi, że istota ludzka poddaje się dowolnym transformacjom, bę-
dąc nieskończenie plastyczna. Wydaje się, że spektrum czynników 
wpływających na ludzką naturę, a w kon sekwencji na sposoby eg-
zystencji nie ogranicza się do warunków spo łeczno-politycznych. 
Należy do tych czynników wiele determinant bio logicznych, nawet 
biochemicznych, należą czynniki wpływające na centralny system 
nerwowy człowieka, indywidualne własności orga nizmu i  związa-
ne z wychowaniem w małych, specyficznych środowi skach, w tym 

2 Zwłaszcza według psychoanalityków społeczno-kulturowych człowiek podpo-
rządkowuje się naciskom światów społecznego i kulturowego (nota bene wza-
jemnie ze sobą ściśle powiązanych); pragnie wtopić się w te światy, aby uniknąć 
samotności i, w konsekwencji, ostracyzmu.
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w  rodzinie. Ludzką osobowość kształtują też czynniki genetyczne, 
nawet warunki klimatyczne mogą odgrywać pewną rolę, gdyż decy-
dują o charakterze egzystencji. Rola czynników dziejowych i kultu-
rowych jest dostrzegana dosyć powszechnie.

Idea człowieka wielowymiarowego oparta jest przede wszyst-
kim na dwóch podstawach. Po pierwsze, wynika z  respektowania 
pierwot nych, uniwersalnych doświadczeń człowieka, doświadczania 
przez nie go samego własnej różnorodności, egzystowania w różnych 
światach doznań i jednocześnie przeświadczenia o własnej jedności 
wśród bo gactwa doznań. Po drugie, wynika z bardzo ogólnej inter-
pretacji aktu alnego stanu i charakteru wiedzy o człowieku – i nauko-
wej, i filozoficz nej3, takiej mianowicie interpretacji, która nie przesą-
dza o wyższości którejkolwiek z teorii i całkowitej nieadekwatności 
pozostałych. Idea człowieka wielowymiarowego wypływa z  pró-
by zinterpretowania i  wskazania podstaw zamętu i  rozproszenia 
współczesnej wiedzy o człowieku – i wiedzy naukowej, i wiernych 
jej filozoficznych kon cepcji (będących zatem de facto koncepcjami 
scjentystycznymi w  sil nym rozumieniu scjentyzmu). Te podstawy 
przedstawienia człowieka wielowymiarowego prowadzą do mode-
lu przeciwstawiającego się (w pewnym stopniu) modelowi człowie-
ka jednowymiarowego, nakre ślonego przez Marcusego.

Idea człowieka wielowymiarowego jest oparta na przeświadcze-
niu głoszącym, że różne współczesne naukowe teorie człowieka są 
rów nie wiarygodne, a  przynajmniej można je za takie równocze-
śnie uznać. Wobec tego nie należy uznawać poszczególnych koncep-
cji człowieka za konkurencyjne, ale za dopełniające się w przedsta-
wianiu człowie ka. Pojęcie dopełniania należy tu rozumieć w ogólny 
i  pośredni spo sób; każda z  koncepcji konstruuje fragment obrazu 
człowieka, a nie cały, nie kompletny jego obraz. W istocie tak można 
zinterpretować obecną panoramę naukowych koncepcji człowieka. 
Funkcjonują one obok siebie, na przykład neurofizjologia obok psy-
choanalizy, nie próbując podejmować między sobą dyskusji o wła-
ściwym ujęciu czło wieka. Nie próbują się też wzajemnie dyskredy-

3 Filozoficzne koncepcje człowieka we współczesności są zresztą oparte głów nie 
na naukowych koncepcjach człowieka.
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tować, wykazując so bie wzajemnie fałsz. To intelektualna, a przede 
wszystkim filozoficz na transpozycja czyni z takich koncepcji (moż-
na założyć, że równorzędnie wiarygodnych) konkurencyjne, z któ-
rych tylko jedną na leży pozostawić, dowodząc, że jej punkt widzenia 
człowieka jest je dyny właściwy. W  zamyśle konstrukcji człowieka 
wielowymiarowego zakładam, że każda koncepcja człowieka – na-
ukowa, przede wszyst kim zaś jej filozoficzna recepcja, nawet przy 
głębokiej transpozycji tre ści – jest cząstkowa. Rozumiem przez to, że 
każda taka wiarygodna koncepcja ujawnia zaledwie pewien aspekt 
funkcjonowania człowie ka, pewną stronę jego natury, pewien tyl-
ko jego plan bytowy wśród wielości istniejących. Błędem jest rosz-
czenie, wysuwane stale w filo zoficznych koncepcjach człowieka, że 
przedstawiane przez nie plany bytowe są jedynymi istotnymi dla 
konstytucji człowieczeństwa. Po szczególne plany bytowe, ujmowa-
ne w uznawanych koncepcjach czło wieka, nie są jedynymi konsty-
tutywnymi człowieczeństwa. Nie wykluczają one innych aspektów, 
nie wchłaniają ich w procesach redukcji. Po prostu ich nie ujmują, 
będąc koncepcjami wyspecjalizowanymi, a  przez to zbyt wąskimi, 
aby zawrzeć w sobie całość człowieczeństwa. Poszczególne istnieją-
ce koncepcje człowieka można potraktować jako niekonkurencyjne 
z innymi, cząstkowe, ujawniające jedynie poszcze gólne plany byto-
we człowieczeństwa, jako współistniejące obok in nych, chociaż wza-
jemnie nieporównywalne przez odmienność konceptualizacji.

Domniemywana sprzeczność pomiędzy cząstkowymi koncepcja-
mi człowieka jest pozorna; wynika ze szczególnych, filozoficznych 
transformacji teorii naukowych. Filozoficzne transformacje nauko-
wych koncepcji człowieka można uzgodnić, wiążąc ich rezultaty 
w jeden obraz. Wymaga to przyjęcia, że człowiek ma różne strony, 
jednakowo istotne dla konstytucji ludzkiej istoty i wzajemnie od sie-
bie zależne. Wszystkie one są zorganizowane w jedność, w złożony 
system, który stanowi o człowieczeństwie. Ta całość właśnie konsty-
tuuje człowieka, a nie – jak głoszą teorie typu redukcyjnego – wy-
brane plany bytowe, ustawione najwyżej w zhierarchizowanej dra-
binie planów.

Konstrukcja obrazu człowieka wielowymiarowego wykracza po-
za scjentyzm dwóch najsilniejszych wersji, gdyż nie mieści się w tre-
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ściowych i kategorialnych granicach nauk szczegółowych. Angażuje 
bowiem treści i pojęcia, które nie należą do tych nauk. Powołuje ideę 
wielowymiarowości, która jest zupełnie obca twierdzeniom nauk 
szczegółowych. Obraz człowieka wielowymiarowego podlega kano-
nom najsłabszego scjentyzmu i mieści się, z pewną dozą nieokreślo-
ności i pewną niepewnością, w tym rozumieniu antropologii filozo-
ficznej, jaki nadał jej XX wiek, utrzymując, że – tak jak stwierdza 
Jürgen Habermas – czerpie ona siły z nauk empirycznych powsta-
łych w drugiej połowie XIX wieku, takich jak biologia humanistycz-
na, psy chologia indywidualna i społeczna, prehistoria, nauki o za-
chowaniu, socjologia, kulturoznawstwo (za: Paetzold 1995, s. 488). 
Współcześni filozofowie są w  dużej mierze zgodni, że wobec bo-
gactwa i dynamicz nego rozwoju nauk o człowieku nie można igno-
rować ich wyników w  filozoficznych rozważaniach. Znamiennym 
przykładem są rozważa nia Gernota Böhmego w  jego Antropolo-
gii filozoficznej, gdzie problem bycia człowiekiem osadza się w dys-
kursie naukowym i  nawet pytania jego dotyczące czerpie z  nauki, 
z kwestii właśnie ją nurtujących, a an tropologię filozoficzną uznaje 
za indukcyjne uogólnienie nauk szcze gółowych o człowieku. Dwu-
dziestowieczna antropologia przyjmuje w większości scjentystyczne 
fundowanie, a niekiedy ogranicza się ją w ogóle do koncepcji filozo-
ficznych opartych wiernie na naukach szczegółowych, co czyni mię-
dzy innymi Jürgen Habermas w artykule Philosophische Anthropolo-
gie zamieszczonym w leksykonie Kultur und Kritik z 1973 roku.

Konstrukcja człowieka wielowymiarowego, mimo iż scjentystycz-
na, ma luźniejszy związek z nauką. Bierze się w niej za podstawę wy-
niki nauk szczegółowych o  człowieku, ale nie za podstawę jedyną 
i nie bezpośrednio, lecz po zabiegach transformacyjnych. Idea czło-
wieka wielowymiarowego wykracza poza scjentystyczne fundo-
wanie, zakła dając równorzędny związek planów bytowych (czy też 
wymiarów egzystencjalnych) człowieka. Nakazuje poszukiwać cha-
rakteru tego związku poza nauką, która dostarcza w tej kwestii tylko 
bardzo nie pewnych, niezobowiązujących sugestii. Obraz człowieka 
wielowymia rowego wypływa z  rozpatrzenia aktualnego stanu wie-
dzy o człowie ku, zarówno pod względem zawartych w niej treści, jak 
jej charakteru, a także płynie z rozważenia specyfiki metody uzna-
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wanych koncepcji. Otóż nie ma konkluzywnych rozstrzygnięć, które 
fragmenty wiedzy o człowieku są wiarygodne, a które nie. Postula-
ty redukcji jednych planów bytowych do innych są stosunkowo ła-
twe do podważenia, cho ciażby z tego powodu, że żadna redukcja nie 
została przeprowadzona, a możliwość jej dokonania obarczona jest 
w każdym wypadku wielo ma wątpliwościami. Na wiedzę o człowie-
ku składają się różne teorie, usytuowane w różnych dziedzinach na-
uki i w różnych koncepcjach fi lozoficznych.

Obraz człowieka uzyskiwany przez proste zsumowanie cząst-
kowych naukowych koncepcji jest podzielony, wielowątkowy, niespój-
ny, niemożliwy do złożenia w  faktyczną całość. Składa się z  róż-
nych punktów widzenia i domaga się filozoficznej syntezy, która jest 
moż liwa przy spojrzeniu na człowieka z odległej perspektywy, przy 
dostrze żeniu czynników wiążących w spójną całość wszystkie wątki 
wiedzy o człowieku, które są jakby fragmentami obrazu tworzonego 
różnymi technikami i  środkami. Synteza wymaga głębokiej trans-
formacji treści poszczególnych cząstkowych koncepcji człowieka, 
odnoszących się do jego poszczególnych planów bytowych. Suma 
planów bytowych, połączonych wzajemnymi relacjami, zorganizo-
wanych w  całość kon stytuuje człowieka. Głównym przedmiotem 
syntezy jest przedstawie nie organizacji planów bytowych.

Reasumując, w swej podstawie koncepcja człowieka wielowymia-
rowego głosi, że istota ludzka jest tak bogata i złożona, iż nie przed-
stawia jej w całości żadna poszczególna teoria człowieka, w szczegól-
ności teoria naukowa. Do przedstawienia człowieka należy powołać 
różne naukowe koncepcje człowieka i połączyć je przy użyciu kon-
strukcji swoiście filozoficznej w jedną całość, która daje obraz isto-
ty ludzkiej jako wielowymiarowej, złożonej z  różnych planów by-
towych, wzajemnie ze sobą powiązanych. Poszczególne koncepcje 
człowieka nie głoszą prawd absolutnych o nim, ale mają – jak trze-
ba ufać, gdyż są ku temu podstawy – pewien stopień wiarygodno-
ści, który pozwala odsłonić ogólnie podstawowe właściwości ludz-
kiej istoty.

Obraz człowieka wielowymiarowego jest ponadto ufundo-
wany w  pierwotnych przekonaniach człowieka, w  bezpośrednim 
doświadcza niu siebie samego. Te przeświadczenia, personalne, pry-
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watne, introspekcyjne, ale przy tym uniwersalnie uznawane, zaprze-
czają redukcyj nym zamysłom filozoficznych koncepcji człowieka. 
Doświadczanie wprost człowieka przez niego samego wykazuje, że 
jest on tak boga ty i różnorodny, iż przeważnie nierozpoznawalny dla 
siebie samego. Doświadczenia prywatne, pierwotne, stanowiące, jak 
się wydaje, fun dament samoświadomości, mówią, że człowiek sta-
nowi jedność mimo swej doświadczanej różnorodności i mimo bo-
gactwa swych funkcji, działań i własności. Jest niepodzielną całością 
mimo różnorodności swych planów bytowych. W wyniku ciągłego 
napływu bodźców z ze wnątrz i naporu swej wewnętrznej aktywno-
ści człowiek zmienia się do pewnego stopnia w ciągu swego osobni-
czego życia. W swojej egzy stencji jest jednak nieprzerwanie takim 
samym człowiekiem, o  identyfikowalnej (chociaż zmieniającej się) 
naturze, a nie istotą zmienia jącą swą naturę w zależności od swej ak-
tualnej sytuacji. Człowiek nie egzystuje w poszczególnych planach 
bytowych, opuszczając pozosta łe. Znajduje się we wszystkich jedno-
cześnie, będąc nieprzerwanie kon stytuowany przez wszystkie aspek-
ty swej natury.

Można utrzymywać, że w  zależności od egzystencjalnej sytu-
acji człowiek wzmacnia pewne strony tkwiącej w nim ludzkiej na-
tury, a tłu mi inne, starając się zminimalizować jej objawy, lub wy-
suwa pewne aspekty swej natury na pierwszy plan, na pierwszą linię 
w podejmo wanej aktywności. Jednak nie zmienia swej natury, usu-
wając z niej fragmenty nieużyteczne – z punktu widzenia koncepcji 
filozoficznych i przeświadczeń zakorzenionych kulturowo – dla typu 
prowadzonych działań. Jest nieprzerwanie tym samym człowiekiem, 
o tej samej na turze i o tej samej osobowości, tylko o częściowo stłu-
mionych (jed nak nie stłumionych całkowicie) niektórych aspektach 
swej natury. I tak w poznaniu nie jest istotą wyłącznie rozumującą, 
a pozbawioną emo cji, uczuć, doznań estetycznych, oderwaną od cia-
ła i, w szczególności, związanych z nim ograniczeń fizjologicznych. 
Człowiek zatem, nieza leżnie od swej sytuacji egzystencjalnej, bytu-
je we wszystkich wymiarach składających się na człowieczeństwo. 
Zespół planów bytowych typowy dla człowieka, konstytuujący go, 
wykracza poza świat natury i jest współtworzony przez świat specy-
ficznie ludzki, symboliczny świat kultury, społeczny, ekonomiczny, 
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religijny. Ludzkie plany byto we są wzajemnie powiązane; ich zespół 
wewnętrznie zorganizowany w całość konstytuuje człowieczeństwo, 
które stanowi całość jednoczącą wielość egzystencjalnych wymia-
rów. Człowiek jest jednym, chociaż złożonym, wielowymiarowym 
bytem. Dla przedstawienia natury czło wieka nie jest wobec tego 
ważne jedynie, jakie ma ona własności, ale także jak te własności 
tworzą jedność, jaką jest człowiek.

Obraz człowieka jako istoty wielowymiarowej, usytuowanej jed-
nocześnie w  różnych egzystencjalnych planach wzajemnie ze sobą 
związanych, nie może być eklektycznym zespoleniem koncepcji wyj-
ściowych – i naukowych, i filozoficznych opartych na tych pierw-
szych. Z  treści tych koncepcji, z  ich metodycznie równorzędnego 
statusu, z  charakteru ich przedmiotów, a  jednocześnie z  głębokie-
go, fundamen talnego – i pierwotnego zarazem – nieustannego do-
świadczania przez człowie ka własnej egzystencjalnej jedności wśród 
różnorodności wymiarów, mimo niezmiernej rozmaitości przeja-
wów człowieczeństwa można wy snuć wniosek, że człowiek jest isto-
tą o wielu planach bytowych i że nie można go zredukować do jednej 
sfery bytowania. W takiej reduk cji człowiek objawia się jako istota 
egzystencjalnie okaleczona; w jego obrazie redukcyjnym nie daje się 
przedstawić całości ludzkiego do świadczenia, bogactwa ludzkiej eg-
zystencji. Człowiek odarty z emo cji, instynktów, moralności jest tak 
samo okaleczony, niepełny, jak czło wiek pozbawiony intelektu. Tak 
więc człowiek jest rozumny, ale jednocześnie podlega emocjom, któ-
rych nie może wykorzenić ze swych działań. Rozum nie funkcjo-
nuje w  izolacji, ale jest osadzony w  innych płaszczyznach ludzkie-
go bytowania. Człowiek jest istotą cie lesną, biologiczną, ale także ma 
umysł, swoistą, różnie eksplikowaną duchowość. Świadomość czło-
wieka jest kształtowana przez jego pry watną, indywidualną sferę we-
wnętrzną, ale sfera ta nie jest zamknięta i nie jest jedyna. Człowieka 
konstytuuje również to, co wobec niego zewnętrzne, między innymi 
tworzy go rzeczywistość społeczna, kul turowa, wpojone mu prze-
świadczenia religijne (jeśli te wydzielić z kultury). Człowiek ma po-
czucie piękna, którego nie usuwa z rozma itych swych działań, nawet 
z działań zdawałoby się zupełnie niearty stycznych, na przykład uty-
litarnych lub poznawczych. Doznania pięk na nie istnieją samoist-
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nie i nie pojawiają się jedynie przy realizowaniu zamysłów artystycz-
nych, ale współistnieją z  innymi planami bytowy mi we wszelkich 
egzystencjalnych sytuacjach. Człowiek jest obdarzo ny moralnością, 
która nie funkcjonuje w izolacji od innych typów dzia łań, ale wła-
śnie im towarzysząc, sprzęgając się z nimi, przydając im moralnego 
zabarwienia. Moralny plan bytowy jest sprzężony z inny mi planami, 
powodując, że wartości moralne nie są realizowane w izo lacji jako 
jakaś abstrakcyjna, niewyobrażalna, czysta moralność, ale sprawia-
jąc, że rozmaite ludzkie działania, między innymi poznaw cze, arty-
styczne, wszelkie utylitarne, mają aspekt moralny.

Obraz człowieka wielowymiarowego zakłada, że każdy z planów 
bytowych istnieje w człowieku obok pozostałych, na tym samym po-
ziomie, i każdy jest równorzędny z pozostałymi. Każdy plan bytowy 
jest podstawowy w tym sensie, iż nie redukuje się do innych, nie jest 
jakimś ich konglomeratem; wszystkie w równym stopniu konstytu-
ują człowieczeństwo. Idea człowieka wielowymiarowego postuluje 
zatem, że człowieczeństwo nie redukuje się do jednego z ujawnio-
nych pla nów bytowych, ale zawiera się we wszystkich jednocześnie. 
Nie ma ontycznej drabiny planów, szczebli bytowych, które pochła-
niałyby się nawzajem w  procesach redukcji. Idea równorzędnego 
ontycznego usytuowania planów wykracza poza naukę; jest autono-
micznie filozoficz ną składową wyobrażenia człowieka jako wielowy-
miarowego.

Człowiek jest specyficznym złożeniem swych warstw bytowych, 
ich układem powiązanym „poziomymi” relacjami, czyli relacjami, 
które nie redukują jednych warstw bytowych do innych, ale łączą 
warstwy człowieczeństwa równorzędne ontycznie. I nie można do-
konywać izo lacji poszczególnych warstw. Nie ma wśród nich warstw 
najważniej szych, szczególnych, fundamentalnych. Wobec tego, kon-
kretnie, nie można w  ludzkiej naturze wyodrębnić czystego rozu-
mu, czystych emo cji, czystej zwierzęcości, czy też czystej duchowo-
ści; wszystkie te aspekty są ze sobą związane i wszystkie pojawiają się 
w każdej egzy stencjalnej sytuacji. Człowiek funkcjonuje jako całość, 
nieustannie we wszystkich planach bytowych, niezależnie od sytu-
acji egzystencjalnej. Nie ma zdolności wyłączania swoich poszcze-
gólnych planów.
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Różnorodność planów nie świadczy z koniecznością o tym, że 
czło wiek jest obiektem niespójnym, wewnętrznie sprzecznym, roz-
dartym, podzielonym w  taki sposób, że niemożliwa jest jego jed-
ność. Różnorodność planów ukazuje, że człowiek jest istotą bogatą, 
wewnętrznie zróżnicowaną, że tkwią w nim najróżniejsze możliwo-
ści, które realizu ją się różnie w różnych fenotypach, pod wpływem 
różnych warunków zewnętrznych, kulturowych, społecznych, bio-
logicznych, ekonomicz nych, historycznych i innych jeszcze. Wielo-
funkcyjność działania człowieka jest jednym z najbardziej charakte-
rystycznych czynników ludzkiej natury. Człowiek jest istotą bogatą, 
różnorodną, trudno prze widywalną, ponieważ jego działania fun-
duje nieprzerwanie cała jego na tura, niezależnie od tego, jak te dzia-
łania mają być wyspecjalizowane i  w  zamierzeniach ograniczone 
do jednego planu egzystencjalnego. Je go zachowanie, łączące w so-
bie różne wątki, odnoszące się do różnych warstw bytowych, wyda-
je się przepełnione niekonsekwencjami, niezgodnościami, elemen-
tami, które współistniejąc, nasuwają nieprawdzi we domniemania 
o sprzecznościach tkwiących w człowieku.

Człowiek może wysuwać na pierwszy plan i akcentować w funk-
cjonowaniu jeden plan bytowy, starając się zminimalizować udział 
po zostałych. Dąży na przykład do działania wyłącznie emocjonal-
nego lub wyłącznie rozumowego, lub kierowanego tylko względami 
estetycz nymi. Stara się być wyłącznie racjonalny, usuwając ze swe-
go funkcjonowania wszystkie czynniki irracjonalne. Lub odwrotnie, 
deprecjonu jąc rozum jako zimny i  bezwzględny, uznaje, że należy 
w swej egzy stencji funkcjonować wyłącznie w emocjonalnym planie 
bytowym, być istotą wyłącznie uczuciową lub wyłącznie realizować 
wyższe warto ści moralne, nie zważając na przesłania rozumu. Lecz 
to przechodze nie do jednego planu bytowego i wyłączanie pozosta-
łych, zakreślanie pola realizowanych doświadczeń nie są możliwe, 
przynajmniej nie cał kowicie. Człowiek ma tylko częściowy wpływ 
na charakter wszelkiej swej aktywności, ponieważ nie może dowol-
nie zmieniać swej natury. Człowiek stara się, w zależności od sytu-
acji, poskromić rozum al bo poskromić emocje, albo odrzucić z de-
terminant swych działań wszelkie popędy cielesne, a więc wyłączyć 
wpływy swej biologiczności. Ta walka z fundamentem własnego ja, 
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z  własną naturą zawsze jest przegrana; zmiany ogranicza sztywny 
rdzeń ludzkiej natury.

Powołując się na dokonania współczesnej psychologii, od kon-
cepcji Freuda, można wyciągnąć z nich wniosek, że człowiek nie jest 
panem samego siebie, gdyż w obszarze swej świadomości nie docie-
ra w ogóle do samego siebie, jest dla siebie nierozpoznawalny, a z te-
go powodu również niekontrolowalny. Dlatego też błędnie ocenia 
cha rakter swych działań i dlatego też jego deklaracje, czym kieruje się 
w swej aktywności, nie są miarodajne. Ocena samoświadomości jest 
w  tym względzie zawodna; człowiek jest przekonany, że w rozma-
itych sytuacjach, w  tym przede wszystkim w  sytuacjach poznaw-
czych, posługuje się tylko rozumem i nie zdaje sobie sprawy, że, na 
przy kład, angażuje swą płaszczyznę emocjonalną. Człowiek może 
być przeświadczony, że jest istotą wyłącznie duchową, a  jego cie-
lesność, zwierzęcość, jego własności fizjologiczne nie determinują 
w żadnym stopniu jego funkcjonowania w świecie. To przeświadcze-
nie wypły wa z obowiązujących kanonów kulturowych, a nie z fak-
tycznej moż liwości realizacji.

Człowiek wielowymiarowy jest pod pewnymi względami zbliżo-
ny do człowieka suwerennego Gernota Böhmego, chociaż podobień-
stwa są zawikłane. Już sama prezentacja przez Böhmego człowieka 
w jego Antropologii filozoficznej, gdzie człowiek jest ujawniany kolej-
no przez różne stany ludzkiego bytu, potraktowane jako równorzęd-
ne, wskazuje na podobieństwo idei. Böhme postuluje, że człowiek 
jest rozpięty pomiędzy nawzajem przeciwstawnymi biegunami i jest 
jednością tkwiących w  nim przeciwieństw, strukturą, która zawie-
ra różne prze kroje ludzkiego bytu. Przyjmuje też, że istnieją jedno-
cześnie różne sta ny ludzkiego bytu, także takie, które są wyklucza-
ne w tradycyjnych wyobrażeniach antropologicznych (Böhme 1998,  
s. 247). Człowiek su werenny nie utożsamia się nigdy z określoną for-
mą bytu, lecz zawie ra w sobie wszystkie te formy. „Suwerenność – 
pisze Böhme – pole ga wszakże przede wszystkim na dopuszczeniu 
inności. Człowiek suwerenny wie, że nie reprezentuje całej prawdy, 
a forma jego egzy stencji to tylko cząstkowa perspektywa bytu ludz-
kiego” (Böhme 1998, s. 251). Podstawą obrazu człowieka kreślonego 
przez Böhmego z per spektywy antropologicznej są nauki szczegó-
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łowe: do filozoficznej an tropologii trzeba dotrzeć, zdaniem Böhme-
go, przez rozwinięte nauki szczegółowe o człowieku (Böhme 1998, 
s. 245).

Obraz uczonego w kulturze

Kartezjański podmiot poznania jest sublimacją zakotwiczonych 
kultu rowo wyobrażeń tego, który poznaje, w szczególności tego, któ-
ry two rzy wiedzę naukową. Podmiot kartezjański wyrasta z przed-
stawienia wytworzonego w  kulturze, w  niej przyswojonego i  po-
wszechnie funk cjonującego wizerunku uczonego. Wzorce kulturowe 
poprzedzają w tym wypadku filozoficzną konstrukcję i prawdopo-
dobnie ją przetrwa ją. Nauka, ten szczególny rodzaj wiedzy, uznany 
za najwyższy, za naj bardziej wiarygodny sposób docierania do rze-
czywistości zewnętrznej, ze stałym wizerunkiem uczonego, ukształ-
towała całą zachodnią cywi lizację. W ten sposób, pośrednio, wzorzec 
kartezjański jest częścią ca łej zachodniej kultury, dlatego jest w nią 
wtopiony tak ściśle, dlatego też tak trudno go odrzucić. Tkwi bo-
wiem w  naszych najbardziej fun damentalnych przeświadczeniach.

Prototypem kartezjańskiego modelu podmiotu poznania jest mę-
drzec, myśliciel, szczególny, duchowy typ intelektualisty. Wyobraże-
nie uczonego (dawniej mędrca; w  starożytności role uczonych 
odgry wali głównie filozofowie) w kulturze świata zachodniego nie 
jest znamienne wyłącznie dla współczesności. Powstało ono w sta-
rożytności i obowiązuje do czasów najnowszych, ulegając tylko nie-
znacznej modyfikacji, słabo zauważalnej w  myśleniu potocznym.

Według obowiązującego kanonu kulturowego uczony, którego fi-
lozoficznym przedstawieniem pojęciowym jest podmiot poznania, 
nie jest standardowym człowiekiem prowadzącym egzystencję uwi-
kłaną w ziemskie sprawy, pogrążonym w nich. Nie jest człowiekiem 
wyzna jącym system wartości akceptowany przez inne grupy społecz-
ne ani jego egzystencja nie jest podobna do egzystencji tak zwanych 
ludzi z ulicy, ludzi potocznych. Uczony jest istotą niezwyczajną. Jest 
on, naj ogólniej rzecz ujmując, człowiekiem szczególnym, który tyl-
ko rozu muje, jest oderwany od zwykłego ludzkiego życia, stoi poza 
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potocznością, jest odarty z  własnej cielesności. Jest idealnym inte-
lektualistą kierującym się tylko rozumem, dążącym wyłącznie do 
prawdy, całko wicie odpornym na rozmaite typy doświadczeń po-
jawiających się w po tocznym życiu, obcym wobec meandrów zwy-
kłych ludzkich doświad czeń. W systemie aksjologicznym uczonego 
wartości poznawcze są usytuowane najwyżej w hierarchii, daleko dy-
stansując wszelkie inne lub uzależniając je od wartości poznawczych.

Uczony to ten, który wnika w tajemnice świata, to mędrzec, po-
siadacz prawd niedostępnych dla innych i  przede wszystkim ktoś, 
kto ma wgląd w te prawdy. Obdarzony jest zdolnościami i władza-
mi po znawczymi niedostępnymi dla innych, a  to czyni zeń istotę 
wyjątko wą. Ma inną osobowość niż ludzie zwani zwykłymi i prowa-
dzi inny typ egzystencji. Uczony jest wybrańcem losu; według prze-
świadczeń kulturowych, przejmowanych przez filozofię, jest mędr-
cem, który ma dostęp do tajemnic świata, który osiąga szczególny 
rodzaj wtajemni czenia w naturę rzeczywistości, niedostępny dla in-
nych śmiertelników. Uczony oznacza nie tylko zawód, ale również 
szczególny typ człowie ka, o szczególnej naturze, i szczególny też sta-
tus społeczny.

W  przeświadczeniach kulturowych uczony nie jest po pro-
stu za wodem. Jest raczej powołaniem z nadania losu, z obdarzenia 
właści wościami nadzwyczajnymi dla istoty ludzkiej. Bycie uczonym 
ozna cza sposób życia, egzystencję ufundowaną na szczególnych pre-
dyspozycjach. Uczony nie tylko myśli, rozumuje, wnioskuje lepiej 
od przeciętnych ludzi, gdyż te zdolności są kwestią jedynie praktyki. 
Uczony – postrzegany w stereotypach kulturowych – jest bezkom-
promisowy w swych dążeniach poznawczych. Poznanie, jego warto-
ści, w tym przede wszystkim prawda, konstytuują wartości dla niego 
naj wyższe; wszystkie inne, w  tym moralne, są zapominane, odsu-
nięte w niebyt. Hans-Georg Gadamer twierdzi, poddając się tradycji 
zacho dniej kultury, że idea prawdy rządzi życiem badacza w sposób 
bezwa runkowy i jednoznaczny (Gadamer 1979, s. 32).

Według świadomości potocznej, osadzonej kulturowo, uczo-
ny jest oddany bez reszty wiedzy; jej zdobywanie stanowi dla nie-
go jedyną, a w każdym razie najwyższą wartość, nie tylko poznaw-
czą, ale war tość egzystencjalną – spełnionego życia. Sami uczeni 
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i ich biografo wie podkreślają niezmiernie często, że uczeni poświę-
cają swe życie na uce; żadne inne sfery ludzkiej egzystencji nie mają 
do nich dostępu. Prowadzą zatem życie szczególne. Można stwier-
dzić ogólnikowo, że są oddani dążeniu do prawdy. Nauka wypełnia 
całą ich egzystencję i kształtuje ich naturę w szczególny sposób. Do 
uczonego nie mają do stępu emocje, nawet uczucia, wzorce kultu-
rowe i  nakazy społeczne, obce są mu interesy praktyczne, obce są 
też doznania estetyczne. W imię wartości poznawczych porzuca na-
wet wypracowane i przyję te w społecznościach normy moralne. Jest 
zupełnie odizolowany od ży cia politycznego. Kieruje nim wyłącz-
nie pasja poznawcza, dążenie do rozumowego zgłębienia rzeczywi-
stości, a ustanowione przez naukę ce le poznawcze tłumią wszelkie 
inne. Uczony wyłącza (jeśli w ogóle je ma) wszystkie swe plany by-
towe poza rozumowym. Jest czystym ro zumem, absolutnie świado-
mym, całkowicie kontrolującym własne ja.

W  swej pasji (lecz nie typu emocjonalnego, gdyż takich wize-
runek uczonego nie dopuszcza) do ogarniania prawdy nie kieru-
je się jakimi kolwiek przesądami, prawdami akceptowanymi przez 
ogół, odrzuca wszelkie społecznie narzucane dogmaty. Odcina się 
od przeświadczeń zdroworozsądkowych, od kulturowych wyobra-
żeń rzeczy, od wszelkiej wiedzy, którą przyswoił jako należący do 
określonej społeczności.

Uczony ma osobowość absolutnie zindywidualizowaną. Na-
wet je go działalność w  zespołach badawczych, charakterystyczna 
dla wielu dziedzin współczesnej nauki, nie zmienia tego przeświad-
czenia. Uzna je się, że uczeni, pracując w zespołach, są indywiduali-
stami, a  nie członkami społeczności. Nie wpływają więc na siebie 
wzajemnie, nie współkształtują swojej naukowej aktywności, nie de-
terminują swoich przekonań, nie wywierają na siebie nacisku, za-
uważalnego w  pozna niu. Uczony funkcjonuje poza społecznymi 
konwenansami, poza usta lonymi normami i przeświadczeniami ak-
ceptowanymi przez ogół spo łeczeństwa. Uczony jawi się jako samot-
ny bohater, który raczej permanentnie sprzeciwia się społecznym 
ustaleniom, niż się na nie zga dza, który jest outsiderem z  natury 
swego powołania. Społeczeństwo ze swoimi troskami przeciętnych 
ludzi jest dla uczonego obce – w sy stemie respektowanych wartości, 
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w priorytetach egzystencji, w ideach stanowiących charakter istnie-
nia. Uczony walczy z fałszem w imię prawdy i czyni tak bez żadnych 
wyjątków, sprzeciwiając się fałszowi, nawet jeśli stoi za nim wiedza 
akceptowana społecznie i  niebudząca wątpliwości. W  dążeniu do 
wiedzy nie godzi się na żadne kompromi sy z wiedzą zastaną, stale ją 
przekracza, burząc jej nawet podstawo we, zdawałoby się, niepowąt-
piewalne dogmaty.

Uczony nie poddaje się nakazom i  wzorcom fundującym na-
sze my ślenie, sposoby ujmowania, w  tym również konceptualizo-
wania rze czy. Jest oderwany od kultury, od jej stereotypów i kano-
nów. Włącza nie do nauki prawd fundujących kulturę degraduje ją, 
gdyż nie kulturowe stereotypy, lecz prawda jest celem przedsięwzięć 
nauko wych, a stereotypy często zwodzą z drogi prawdy, prawda zaś 
w żad nym razie nie jest kolażem stereotypów.

Uczony uznaje metodę za jedyny wyznacznik postępowania 
po znawczego. Jest ona jego jedynym przewodnikiem w drodze do 
praw dy. Hans-Georg Gadamer pisze: „Ideał poznawczy określo-
ny przez po jęcie metody polega na tym, że dążymy drogą poznania 
tak świadomie, że zawsze możemy ponownie na nią wejść. Methodos 
znaczy postę powanie »drogą, którą idzie się za kimś«. Metodyczność 
zakłada sta łą możliwość pójścia drogą, którą się już raz szło, i taką 
możliwość znamionuje postępowanie naukowe” (Gadamer 1979,  
s. 36). Uczony poddaje się rygorom metody, a więc wymogom pod-
porządkowania się w drodze do prawdy powszechnie obowiązują-
cym kanonom, wymo gowi niewykraczania poza ustalone drogi, na 
niezbadane szlaki postę powania poznawczego. W  owym całkowi-
tym podporządkowaniu się metodzie nie dostrzega się ograniczeń 
poznawczych, więzów, które wa runki metody nakładają na pozna-
nie. Metoda jest idealnym kluczem, nie ma wad i nie wnosi żadnych 
restrykcji. Nie narzuca form poznania i nie ogranicza ani możliwych 
sposobów poznawania, ani dziedzi ny uzyskiwanej wiedzy.

W  powszechnych ocenach kulturowych i  filozoficznych 
podporząd kowanie się metodzie nie prowadzi uczonych do jakiej-
kolwiek destruk cji ich twórczej wolności. Przeciwnie, w  pojęciu 
uczonego odnajdują się elementy pojęcia daimoniona, w  którym 
twórcze siły, kreatywność nie mają żadnych granic, przekracza-
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ją wszystkie społeczne nakazy i za kazy. Uczeni żyją w świecie odle-
głym od uległości zewnętrznym nakazom, od bezpieczeństwa wy-
tyczonych dróg, od posłuszeństwa spo łeczeństwu i zgody na to, co 
stanowi zespół prawd społecznie akcep towanych. Według przeko-
nań głęboko wrośniętych w fundamenty za chodniej cywilizacji już 
od starożytności uczony, jeśli nie jest po prostu w pełni geniuszem, 
to w każdym razie jest naznaczony jego piętnem. Łacińskie słowo 
genius jest przekładem greckiego daimon (współcze sne daimonion 
wywodzi się właśnie z  greckiego daimon): „Gdy geniusz (źródłem 
jest łacińskie genere) ma oznaczać tworzenie, wytwarzanie, to da-
imonion jest głosem procesu twórczego wewnątrz jednostki. Dai-
monion jest niepowtarzalnym zespołem władz i  rodzajem wrażli-
wości określającym jaźń w  jej stosunkach ze światem” (May 1978,  
s. 160). Uczonemu, podobnie jak artyście, przypisuje się osobowość 
nadzwy czajną. Stawia się go w związku z  tym poza zasadami spo-
łecznymi i na kazami obowiązującymi zwykłych ludzi.

W stereotypach myślowych zakorzenionych w kulturze zachod-
niej nauka jest postrzegana jako sfera odłączona od życia praktycz-
nego, ży cia społecznego, życia potocznego, od przypadłości ludzkiej 
natury, ja ko, ogólnie rzecz biorąc, fenomen stanowiący samotną wy-
spę w cy wilizacji, który cywilizację tę zarazem funduje. I takie wy-
obrażenie nauki sprzężone jest z przedstawieniem uczonego.

Obowiązuje wizerunek uczonego jako wyjątkowej istoty ludz-
kiej, jako istoty przebywającej wyłącznie w nieskażonej niczym sfe-
rze du cha, w  zamkniętym, hermetycznym świecie czystej wiedzy 
i warto ści autonomicznie poznawczych. Sfera ta jest niedostępna dla 
czło wieka potocznego. Uczeni tworzą elity intelektualne, zamknięte 
i niedostępne, wyodrębniając się od reszty społeczności. I w przeko-
naniach zdroworozsądkowych, i w filozofii, i w całej w ogóle kultu-
rze nauce nadaje się status szczególny, który można przyrównać do 
piętna losu i jego daru. Uczonemu przypisuje się wyjątkową osobo-
wość; uczeni mają wyjątkowe dyspozycje i własności aktualizowa ne 
w swej egzystencji.

W związku z tym uczeni zajmują szczególne miejsce w hierar-
chii społecznej. Obdarzani szacunkiem, ale zarazem nieufnością, 
grają ro lę starożytnych magów, spełniają pragnienie dotarcia do ta-
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jemnic świa ta. Nie tylko wyniki poznawcze, jakie osiągają, zdają się 
niedostępne dla tej części ludzkości, która żyje doświadczeniami po-
tocznymi i za mknięta jest w potocznej wiedzy, lecz ich natura wy-
daje się odmien na od natury tak zwanych zwykłych śmiertelników.

Panuje zatem przeświadczenie, że uczony przestaje być człowie-
kiem w  wielu wymiarach ludzkiej egzystencji, zawiesza te wy-
miary, odsuwa je poza nawias własnego bytowania, izoluje się od 
nich. Od daje ten mit wiele anegdot o  uczonych, w  których są oni 
przedstawia ni jako ludzie na wskroś oderwani od praktycznej strony 
życia, całko wicie bezradni w tej sferze.

Uczony ma zawsze intencje czysto poznawcze i  jest zamknięty 
w hermetycznym świecie wartości poznawczych. Ten świat jest odi-
zolowany od wartości innych rodzajów i tworzony przez samą na-
ukę, przez jej ideę poznawania autonomicznego. Już dawno przed 
powsta niem nowożytnej nauki, w czasach starożytnych, kiedy role 
nowo żytnych uczonych odgrywali filozofowie, wykształcił się wize-
runek uczonego jako człowieka nieco dziwnego według przekonań 
potocznych, zdumiewającego przez nieposzanowanie ogólnie przy-
jętych wzorców działania, nawet sposobów myślenia, niezważające-
go na codzienne tro ski, a poruszającego się tylko w obszarach ducha. 
W tak wykształco nym wizerunku mędrzec (dawniej: filozof, współ-
cześnie: uczony) nig dy nie dba o praktyczną, utylitarną stronę ży-
cia. Nigdy też nie kierują nim cele wytyczone przez społeczności, 
w których egzystuje, nigdy nie poddaje się presjom innym niż po-
znawcze. Już w dziele Diogenesa Laertiosa odnajduje się tę szczegól-
ną aurę, która otaczała filozofów, a którą przecież oni sami tworzyli, 
tę aurę inności, pewnej dozy obco ści, pewnego szczególnego klimatu 
nie tylko intelektualnego, ale tak że osobowościowego. W mniema-
niach i kulturowych, i filozoficznych nowożytni uczeni są spadko-
biercami starożytnych filozofów, powiela jąc ich aksjologiczne i oso-
bowościowe wzorce.

Uczony jest bezgranicznie wolny. Jego działanie jest podporząd-
kowane jedynie metodzie naukowej i  nie podlega żadnym innym 
ogra niczeniom – społecznym, osobowościowym itp. „Ludzką wol-
ność charakteryzuje planowanie, kształtowanie, wyobraźnia, wybór 
i  intencjonalność” (May 1978, s. 331). Wolności nie zawężają żad-
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ne spo łecznie zastane przeświadczenia, ponieważ uczony odrzuca je, 
jeśli skłania go do tego cel nadrzędny – poszukiwanie prawdy. Jeśli 
nau ka ma realizować dążenie do faktycznego poznania, to wszyst-
kie pę ta ograniczające poznanie naukowe muszą zostać przełamane, 
odrzu cone i zapomniane. Nawet przekonania moralne nie powinny 
hamować naukowej twórczości. Autonomiczność nauki, jej ideał po-
znawania odłączonego od wszelkich wpływów rozmaitych rzeczywi-
stości skon struowanych, utworzonych cywilizacyjnie, są sprzężone 
z wyobraże niem uczonego w całej kulturze i w filozofii.

Uczony jest oczywiście świadomy tego, co czyni. Uczony zwo-
dzony, niekontrolujący swoich działań, jest pseudouczonym. Zwodze-
nie przez strukturę swej osobowości nie jest dopuszczane w obrazie 
uczonego, nie jest nawet pomyślane. Uczony ogarnia też swą świado-
mością wszelkie treści poznawcze i wszelkie ich źródła.

Głównym źródłem informacji o  uczonych są ich własne rela-
cje, wspomnienia, przedstawienia rozwoju naukowego, retrospek-
tywne wejrzenia we własne drogi życia. Biografie oparte są najczę-
ściej na ta kim właśnie materiale. Z bardzo wielu względów to źródło 
jest zawod ne. Jednym z najważniejszych względów jest ten, że ucze-
ni przedsta wiają samych siebie w taki sposób, jaki jest im narzucany 
przez klimat kulturowy. Kreślą zatem obraz, w jakim chcieliby sie-
bie widzieć, a nie taki, jaki jest on w istocie. Są zwodzeni przez wzor-
ce, kanony obowią zujące w kulturze, przez własne przeświadczenia 
kształtowane na pod stawie społecznych stereotypów. Nie świadczą 
nieprawdy świadomie, ale mylą się, gdyż zafałszowana jest ich wła-
sna interpretacja faktów, także interpretacja faktów odnoszących się 
do ich własnej egzystencji i osobowości. Ta interpretacja determino-
wana jest przez tradycyjne mi ty kulturowe, przez etos nauki, przez 
wartości, które nie są i nie mo gą być realizowane.

Filozoficzna eksplikacja tego tradycyjnego wyobrażenia uczone-
go, zakorzenionego w  kulturze świata zachodniego do najnow-
szych czasów, ujawnia się w  kartezjańskim pojęciu podmiotu po-
znania. Ro zum subiektywnego ja, indywidualny, prywatny, bez 
emocji, bez za sad moralnych, bez reguł estetycznych, kulturowych, 
zaimpregnowa ny na wpływ warunków zewnętrznych, między inny-
mi kulturowych i społecznych, jest idealnym podmiotem poznania. 
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Tylko taki podmiot, który wyklucza ze sfery swych działań więk-
szość elementów składa jących się na ludzką naturę i całość ludzkiej 
egzystencji, staje się we dług mniemań kulturowych i filozoficznych 
autentycznym podmiotem poznania. Podmiot taki, pozostawiając 
jedynie sferę rozumową w  swej konstytucji i  eliminując wszystkie 
inne plany bytowe, ma szanse do trzeć do prawdy lub, nie ogranicza-
jąc systemu aksjologicznego, ma szanse spełniać akceptowane war-
tości poznawcze. Natomiast w  więk szości przeświadczeń dominu-
jących w  filozofii do czasów najnowszych wszystkie inne sposoby 
funkcjonowania człowieka w świecie pełnią funkcję Baconowskich 
idoli, występując jako czynniki zwodzące z drogi wiarygodnego po-
znania i odwodzące od prawdy.

Świadomość potoczna kreuje wyobrażenie uczonego podobne 
do kartezjańskiego modelu podmiotu poznania. Uczony ma oso-
bowość sztuczną. Jawi się jako odczłowieczona istota pozbawiona 
uczuć, cia ła, zupełnie oderwana od interesów pozapoznawczych, od 
kultury, od społeczności, od moralności nawet, od zwykłych warun-
ków ludzkiej egzystencji.

Podmiot poznania  
w koncepcji człowieka wielowymiarowego

Podmiot poznania oparty na koncepcji człowieka wielowymiarowe-
go ma inne właściwości i  funkcjonuje inaczej niż podmioty pozna-
nia ofe rowane w  konstrukcjach obowiązujących w  epistemologii. 
Podmiot ten daje zupełnie inny obraz poznającego, w  szczególno-
ści uczonego, niż obrazy obecne w kulturze – i w przemyśleniach in-
telektualnych, i w kulturze potocznej, i  także inny, niż przedstawia-
ją to uczeni, rela cjonując charakter własnej aktywności badawczej. 
Odwołanie się w konstrukcji podmiotu poznania do idei człowieka 
wielowymiarowe go burzy powszechnie obowiązujący, stereotypowy 
obraz uczonego. Podmiot poznania skonstruowany na podstawie 
człowieka wielowymia rowego jest niezgodny także ze wszystkimi 
przeanalizowanymi kon strukcjami podmiotów poznania, nie tylko 
z konstrukcją kartezjańską.
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Wielowymiarowość człowieka przenosi się na obraz podmio-
tu po znania. Jak w każdym bowiem wypadku to właśnie koncepcja 
czło wieka jest, jak wykazywałam w poprzednich rozdziałach, pod-
stawą konstrukcji podmiotu poznania. Podmiot poznania oparty na 
wyobra żeniu człowieka jako wielowymiarowego jest uwikłany we 
wszystkie plany bytowe człowieka. W koncepcji człowieka wielowy-
miarowego wszystkie ludzkie plany bytowe są bowiem od siebie za-
leżne i nie wchłaniają jeden drugiego, nie są również unicestwiane 
w poszczególnych sytuacjach egzystencjalnych. Wobec tego w czło-
wieku nie ma jed nej, szczególnej, wyizolowanej warstwy związanej 
z poznawaniem, która byłaby samodzielnie, w izolacji od pozosta-
łych, zaangażowana w poznawanie. Nie ma bowiem w ogóle żadnej 
warstwy, którą moż na odseparować od pozostałych. Podmiot po-
znania angażuje całą ludz ką naturę, wewnętrznie powiązaną, o pla-
nach egzystencjalnych, których nie da się od siebie oddzielić.

Z obrazu człowieka wielowymiarowego wynika, że poznanie nie 
jest oderwane od różnych aspektów ludzkiego ja, przeciwnie, jest 
zanurzo ne w całości człowieczeństwa. W poznaniu przejawiają się 
i wpływają nań rozmaite warstwy egzystencjalne, w zasadzie wszyst-
kie składające się na człowieka. Wszystkie warstwy, powiązane jed-
na z drugą, konsty tuują poznanie. Nie ma w tym wypadku warstw 
wyłączonych; podobnie jak w innych typach egzystencjalnych sytu-
acji człowiek w poznaniu funk cjonuje jako całość. Wszystko, czym 
człowiek jest i czym może być z ra cji swej natury, jest zaangażowane 
w poznanie i wpływa na nie. Niektóre warstwy mogą być stłumione, 
wyparte i w związku z tym – jak utrzy muje się w psychoanalizie roz-
maitych wersji – mogą przejawiać się nie wprost, ale w postaci zaka-
muflowanej, kompensacyjnej, zastępczej.

Podmiot poznania nie jest w ogóle jakimkolwiek wyodrębnio-
nym człowieczym aspektem, abstrakcją z całości ludzkiego ja, jak to 
przyj muje się w koncepcjach aspektowych, redukcyjnych. Przeciw-
nie, jest złożoną całością ludzkich planów egzystencjalnych. Podmiot 
pozna nia nie jest jakimkolwiek obiektem spreparowanym z człowie-
ka, jego szczególnym elementem, predestynowanym do poznawania, 
najwyższym – według wielu koncepcji – aspektem ludzkiej istoty, 
anihilującym większość ludzkich właściwości. W człowieku nie ma 
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w ogóle warstwy szczególnej, odpowiedzialnej za poznanie, odizo-
lowanej od innych warstw bytowych, ostro odgraniczonej od resz-
ty człowieczeń stwa. Poznaje pełny człowiek, w całej jego złożoności, 
a nie jego aspekt, nie jego szczególny element. Wszystko, co stano-
wi człowieka, wszystkie jego plany bytowe biorą udział w poznawa-
niu, gdyż są weń zaangażowane przez współzależność planów. Czło-
wiek stanowi jedność i przez tworzące go związki pomiędzy planami 
bytowymi wikła on w poznanie – tak jak i w inne swe funkcje egzy-
stencjalne – wszystkie swe plany bytowe.

Podmiot poznania nie jest wobec tego – wbrew większości kon-
cepcji poznania – czystym, subiektywnym rozumem, odizolowa-
nym od innych ludzkich planów egzystencjalnych. W wielowymia-
rowym podmiocie poznania nie da się wyodrębnić czystego rozumu, 
separu jąc rozumowy plan bytowy od innych planów człowieka. Ro-
zum od izolowany od emocji, popędów, ciała jest taką samą fikcją, 
jaką są czy ste emocje czy jak człowiek czysto subiektywny, zamknię-
ty w  swej sfe rze wewnętrznej. Rozum nie jest izolowanym obiek-
tem, nie funkcjo nuje samodzielnie, ale jest jakby zniewolony przez 
pozostałe ludzkie plany egzystencjalne, gdyż jest we wszystkie pla-
ny uwikłany, sprzężony z  nimi. Człowiek mimo dążeń do oczysz-
czenia rozumu w procesach poznawczych (co według wielu myśli-
cieli prowadzi do prawdziwego człowieczeństwa) od innych swych 
aspektów nie jest w stanie tego dokonać, gdyż nie jest w stanie do-
wolnie zmieniać swej natury. Nie jest zdolny – wbrew stereotypom, 
normom i  postulatom kulturowym i  przeświadczeniom filozoficz-
nym – doprowadzić do anihilacji poszczególnych planów egzysten-
cjalnych. Ludzką naturę moż na tylko w  określonym stopniu mo-
dyfikować. Możliwe są tu zmiany jedynie stopnia, nieprowadzące 
w  żadnym wypadku do natury jednoaspektowej, o  szczególnych 
własnościach specyficznych dla poznawa nia. Wobec tego człowiek 
w sytuacjach poznawczych może starać się odseparować od proble-
mów własnego życia, od społecznego imprintingu, od targających 
nim emocji. Może tłumić te pozarozumowe aspek ty własnego ja, ale 
tylko w ograniczonym stopniu. Z większości uwa runkowań swoje-
go poznania człowiek nie zdaje sobie sprawy, gdyż są one usytuowa-
ne w nieświadomości. W działaniach poznawczych nie przekształca się 
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on w  swój rozumowy plan bytowy, unicestwiając po zostałe plany. 
Ma, a w każdym razie może mieć, fałszywą świadomość, że anga-
żuje w poznanie wyłącznie swój rozum, a dezaktywizuje po zostałe 
swe plany bytowe, że eliminuje popędy, emocje, swe funkcje ciele-
sne, komponenty estetyczne, moralne, religijne. Jednak są to je dynie 
iluzje. Podmiot poznania może do pewnego stopnia osłabiać swo je 
emocje, przyswojone determinanty kulturowe, wpływy swojej bio-
logiczności i inne aspekty swej natury, lecz nie może pozbyć się ich 
całkowicie, nie może ich unicestwić. Nawet jeśli podmiotowi wyda-
je się, że poznając, angażuje tylko rozum, wyłączając emocje, jeśli 
wy daje mu się, że kieruje się indywidualną, rozumową świadomo-
ścią, nie ulegając jednocześnie zewnętrznym presjom kulturowym, 
normom spo łecznym, to jest on w  błędzie. Nie można powoły-
wać się na indywi dualne ani zbiorowe przeświadczenia podmiotów 
poznających w tej kwestii, gdyż ich samoświadomość jest fałszywa, 
obarczona panują cymi kulturowymi mitami, aspiracjami, niereali-
zowalnymi dążeniami, przyjmowanymi metodologicznymi norma-
mi, zawsze racjonalistycz nymi. Znacząca część procesów dokonu-
je się w nieświadomości, a więc podmiot poznania nie uświadamia 
ich sobie, nie może zatem ich wia rygodnie rozpoznać i zrelacjono-
wać. Warstwa rozumowa, sprzężona z innymi warstwami ja, powo-
duje, że rozum nigdy nie jest czysty.

Podmiot poznania jest – obok swej umysłowości, jakkolwiek 
poj mowanej – istotą biologiczną. Jeśli nawet przyjąć współcześnie 
degra dowane stanowisko dualizmu psychofizycznego (dla którego 
tworzo ne koncepcje konkurencyjne nie stanowią rozwiązań równo-
rzędnych co do istotności i nie są zadowalające4), to można stwier-
dzić rzecz na stępującą: ciało nie wypiera ducha w  procesach po-
znawczych, ale funk cjonują one równocześnie i  oba, związane ze 
sobą, uczestniczą w po znawaniu. Duch i ciało stanowią dwa plany 
bytowe. Redukcja ducha do ciała nie jest możliwa w obecnym sta-
nie wiedzy. Można snuć wąt pliwości, czy w ogóle jest ona możliwa 

4 Nie są konkurencyjne stanowiska materialistyczne, gdyż wiedza o  central-
nym układzie nerwowym jest zbyt uboga, aby na jej podstawie skonstruować 
neurofizjo logiczny model wyjaśniający wszystkie aspekty ludzkiej, duchowej 
aktywności.
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z racji konceptualizacyjnej przepaści, czy dualność ducha i ciała ma 
w ogóle jakiś sens. Ciała nie da się wyeliminować z konstytucji pod-
miotu poznania, ponieważ chociaż by przedstawienie charakteru po-
znania spostrzeżeniowego jest niemoż liwe bez jego uwzględnienia. 
W  percepcji zmysłowej ujawnia się szcze gólnie wyraźnie wspólne 
funkcjonowanie umysłu i ciała, dopełniające się nawzajem, niemoż-
liwe do rozdzielenia.

W  koncepcji podmiotu poznania opartej na pojęciu człowie-
ka wie lowymiarowego nie trzeba i nawet nie należy uznawać umy-
słu za emergentną własność ciała. Ciało stanowi aspekt człowieczeń-
stwa, stanowiąc jego plan bytowy, odrębny od umysłu. Oba, istniejąc 
równorzędnie, wa runkują się nawzajem. Są od siebie zależne, lecz 
nie powstaje problem redukcji jednego planu do drugiego ani pro-
blem nadrzędności jednego względem drugiego. Powstaje nato-
miast problem związków pomiędzy planami równorzędnymi, które 
nie wchłaniają jeden drugiego, a które nierozerwalnie wiążą funkcje 
cielesne z funkcjami umysłowymi. Podmiot poznania jest zdetermi-
nowany biologicznie, funkcjonując poznawczo różnie w zależności 
od swych stanów fizjologicznych, w zależności od swych dyspozycji 
cielesnych. Na funkcjonowanie podmiotu poznania ma wpływ mię-
dzy innymi fizyczne zmęczenie, wyczerpanie lub stany fizycz nego 
pobudzenia, choroby somatyczne, wszelkie właściwie biologiczne 
warunki, w  jakich zachodzą procesy poznawcze. Podmioty pozna-
nia róż ni wyposażenie genetyczne, wpływające przynajmniej na ja-
kość pozna nia. Warunki determinujące stan cielesny (biologiczny) 
podmiotu są sprzężone z funkcjami poznawczymi, zwiększając lub 
zmniejszając ja sność umysłu, wpływając na zdolność do kojarzenia, 
na możliwości twór cze, między innymi w konstruowaniu rozstrzy-
gnięć, a  w  rezultacie na ich treści. Poznanie zmysłowe jest w  nie-
unikniony sposób warunkowa ne przez ciało podmiotu i jego czysto 
biologiczną konstytucję. Widział to wyraźnie Kartezjusz. Nadając 
podmiotowi poznania charakter czysto duchowy, musiał odrzucić 
pogląd, zdawałoby się naturalny, że zmysło wa percepcja jest pozna-
niem szczególnego typu. Nie był bowiem w sta nie przedstawić spo-
strzegania zmysłowego jako procesu poznawczego wyłącznie du-
chowego. Narządy zmysłów mają ewidentnie naturę fizjo logiczną. 
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Ogólnie rzecz biorąc, podmiotu poznania nie można odsepa rować 
od ciała, od doznań zmysłowych, które stanowią podstawę po znania 
zmysłowego. Ciało jest zaangażowane w poznanie chociażby przez 
udział narządów zmysłów w  poznaniu spostrzeżeniowym. Zatem 
ciało obok umysłu, jakkolwiek eksplikowanego, także pojmowane-
go ja ko obiekt niematerialny, niebędący konstrukcją ciała, uczestni-
czy w pro cesach poznawczych, wpływa na ich przebieg i w efekcie na 
rezultaty poznawcze. Podmiot poznania funkcjonuje jednocześnie 
w planie umy słowym i w planie cielesnym. Efektem jest między in-
nymi nierozerwal ne sprzężenie symbolicznego przedstawiania z fi-
zjologicznymi kompo nentami w  percepcji zmysłowej. Rugowanie 
z poznania planu cielesnego prowadzi do niemożliwych do rozwi-
kłania trudności w rozważaniu pro blemu percepcji, w wyjaśnianiu 
zaburzeń funkcjonowania podmiotu po znania w  nienormalnych 
sytuacjach biologicznych, na przykład w cza sie trwania chorób so-
matycznych lub pod działaniem lekarstw działających na centralny 
układ nerwowy.

Podmiot poznania angażuje emocjonalny plan bytowy; funkcjono-
wanie rozumu niczym nieskażonego, całkowicie odseparowanego 
od emocji jest tylko iluzją – długotrwałą, kulturowo zakorzenioną 
i nadal podtrzymywaną w niektórych kręgach intelektualnych. We-
dług wielu odłamów psychoanalizy, oddziałujących silnie na całą 
myśl współcze sną, uczucia irracjonalne należą do najsilniejszych 
źródeł ludzkiej aktywności. Po wystąpieniu Freuda, po trwającej cią-
gle obecności wie lowątkowego, rozbudowanego w różnych kierun-
kach ruchu psycho analitycznego nieświadomość trzeba koniecznie 
włączyć do zbioru czynników konstytuujących ludzkie ja. Nieświa-
domość w  psychoana lizie, która wyniosła ją do rangi nieelimino-
walnego składnika ludzkiej istoty, kieruje się właśnie emocjami, po-
pędami, instynktami, niedyskursywnymi intuicjami; czymkolwiek 
jest, nie należy do sfery rozumu, ale do sfery emocji. Tak więc samo 
wyposażenie osobowości człowieka, a  następnie podmiotu pozna-
nia w warstwę nieświadomości prowadzi do przystania na obecność 
emocji we wszelkiej ludzkiej aktywności, w tym zatem i w aktywno-
ści poznawczej. Współczesne koncepcje psy chologiczne, począwszy 
od freudyzmu, dowodzą nierozerwalnego splątania intelektu z emo-
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cjami, wykazują niemożność wypreparowa nia czystego rozumu, do 
którego nie docierałyby żadne czynniki emo cjonalne. Emocje czę-
sto działają w nieświadomości, dlatego rozum nie może ich usunąć; 
podmiot poznania nie zdaje sobie bowiem często sprawy z ich udzia-
łu w aktywności poznawczej.

W  poznaniu można wskazać rozmaite konkretne czynniki 
emocjo nalne. Sama pasja poznawcza, nieugięte, bezkompromiso-
we dążenie do prawdy, tak silnie podkreślane w tradycyjnym wize-
runku uczone go, jest – bez większych wątpliwości – erupcją złożo-
nych emocji, które sterują aktywnością uczonych, inicjują poznanie 
i stymulują jego prze bieg. Elementy mniej lub bardziej trwałego za-
uroczenia wybranymi te matami badań, szczególnymi wynikami, 
szczególną postacią rozwią zań (których nie można uzasadnić ra-
cjonalnie5) są ujawniane, często wyraźnie, w działalności naukowej, 
wpływając na charakter tworzo nych wyników. Respektowanie prze-
konań religijnych, których nie da się sprowadzić do sfery czysto ro-
zumowej, wymusza niekiedy szcze gólne zachowania w  działalno-
ści poznawczej, obecne także w najnow szych czasach. Na przykład 
chrześcijańskie dogmaty wiary zakazują niektórych badań, nawet 
na poziomie teoretycznym, a tym bardziej za kazują ich utylitarne-
go stosowania. Wydaje się, że motywowany reli gijnie opór i sprzeciw 
wobec pewnych badań mają charakter emocjo nalny. Zresztą emo-
cjonalność pojawia się w argumentacjach, które odwołują się najczę-
ściej do emocji i na nie pragną wpłynąć. Uczeni dążą do osobistego 
sukcesu, pragną przez realizowanie zadań badaw czych zapewnić so-
bie pożądany wysoki status społeczny, pragną w na uce realizować swe 
utylitarne roszczenia, pragną być i  pozostać na sta łe członkami elit 
naukowych. Będąc uczonymi, są zarazem ludzkimi istotami o wielu 
aspiracjach nie poznawczych, nie rozumowych, ale kreowanych przez 
swe pragnienia, uczucia, marzenia, charaktery styczne nie wyłącz-
nie dla społeczności uczonych, lecz dla całego ludz kiego gatunku.

Podejmowanie określonych planów badawczych wydaje się 
zawie rać elementy emocjonalne, związane z  irracjonalnym prze-

5 Nie można ich uzasadnić racjonalnie, gdyż konkurencyjne formy rozstrzygnięć 
są równie poprawne.
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świadczeniem, że takie a nie inne badania okażą się ważne, przyniosą 
ciekawe wyni ki w sytuacjach, gdy nie ma ku temu żadnych rozumo-
wych przesłanek. Takie sytuacje zachodzą zwłaszcza przy inicjowa-
niu zupełnie nowych obszarów naukowej eksploracji. Wtedy emo-
cjonalna wiara w powodze nie, w ujawnienie nowych tajemnic świata 
musi zastępować chłodną, rozumową kalkulację, bo rozum, wkra-
czając na obszary zupełnie nie znane, jest całkowicie bezradny Nazy-
wa się taką emocjonalną wiarę różnie: przeczuciem, niedyskursyw-
nym wglądem w  naturę rzeczy, in tuicją. Chociaż jej charakter nie 
jest w szczegółach wyjaśniony, to z pew nością zawiera ona elementy 
emocjonalne. Emocjonalne przeświadcze nie, że przedsiębrane ba-
dania doprowadzą do jakichś istotnych wyników poznawczych, jest 
silnym czynnikiem rozwoju badań naukowych.

Ujmując rzecz ogólniej, uczeni ulegają fascynacjom o  charak-
terze emocjonalnym pewnymi przesłankami, ideami, pomysłami, 
problema mi. Nie są w stanie uzasadnić swych fascynacji rozumowo, 
nie są w sta nie wskazać dla nich racjonalnych argumentów. Mają je-
dynie przeczu cia, które niektórzy skłonni są przypisywać geniuszo-
wi lub szczególnemu wglądowi w istotę rzeczy, niedostępnemu dla 
innych. Owe wglądy, bez posiadania rozumowych racji, są silnie po-
wiązane z  irracjonalnym przeczuciem sukcesu bądź z  silnym pra-
gnieniem po wodzenia. Mają one, jak można sądzić, charakter emo-
cjonalny.

W działalności naukowej emocje towarzyszą także tym aktom, 
w  których uczeni kierują się modami. Uczeni są stale poddawani 
tren dom mód naukowych, kiedy na przykład wybierają określony 
typ roz strzygnięć lub poszukują rozwiązań w formach matematycz-
nych, aktu alnie akceptowanych przez społeczności naukowe, kie-
dy włączają się w aktualnie prowadzone, modne badania, a odrzu-
cają inne, wychodzą ce z  mody. Mody i  preferowanie określonych 
badań, form rozwiązań, szczególnych sposobów ujmowania pro-
blemów mają w  pewnej mierze emocjonalne korzenie. Przeważ-
nie nie można ich uzasadnić, a przeja wiają podobieństwo do kapry-
sów. Uczuciowym kaprysem można okre ślić każdy wybór, u którego 
podstaw nie stoją rozumowe racje. W na uce dla dokonywanych wy-
borów często nie można znaleźć argumentów poza irracjonalnym 
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przeświadczeniem uczonych, iż mają rację. Wybo ry odwołujące się 
do uczuć dotyczą przede wszystkim sytuacji, gdy z  ra cjonalnego 
punktu widzenia dopuszczone jest całe spektrum rozstrzy gnięć, kie-
runków badań, konceptualizowania problemów. Nawet wybór da-
nych form matematycznych w zmatematyzowanych naukach empi-
rycznych nie jest koniecznie uzasadniony wynikami eksperymentów 
i charakterem przedmiotów badań, lecz właśnie emocjonalnie; ucze-
ni są przywiązani do pewnych klas funkcji, pewnych typów formali-
zmów matematycznych, najogólniej zaś do szczególnych sposobów 
obrazo wania (w  szerokim rozumieniu terminu) przedmiotów ba-
dań. To przy wiązanie ma charakter uczuciowy, a nie rozumowy. Po-
woływanie ka tegorii racjonalnie pojmowanej prostoty do wyjaśnie-
nia takich wyborów jest niewystarczające, ponieważ ocena prostoty 
wydaje się zawierać ele menty pozarozumowe. Jest w  dużej mierze 
kwestią subiektywnego od czucia, emocjonalnego przyzwyczajenia się 
do pewnych klas rozstrzy gnięć, przyswojenia przekonania o charak-
terze uczuciowym, że pewne formalizmy są właściwe, chociaż nie 
można dowieść ich jedynej po prawności; inne są przecież równie 
właściwe. Przekonanie to ma źródło w zżyciu się uczonych z okre-
ślonymi formami matematycznymi, a  to zżycie się, przyzwyczaje-
nie, płynące stąd poczucie bliskości są wyra źnie ufundowane w sfe-
rze uczuciowej.

Emocje w nauce, tak jak w wielu innych sferach ludzkiej egzy-
stencji, nigdy nie są czyste, nie występują w całkowitej izolacji od ro-
zumu. Zwłaszcza emocje w nauce, o  ile są w ogóle uświadamiane, 
próbuje się racjonalizować, dąży się do wyjaśnienia ich jako faktów 
racjonalnych. Głównym wyjaśnieniem tego dążenia jest presja racjo-
nalistycznych wzorców naukowości i wszelkiego poznania oraz sto-
warzyszona z nimi dezawuacja emocji. Jednak i same dążenia do wy-
kluczenia emocji, o ile zostaną one zauważone, i ich przekształcanie 
w fakty rozumowe są całkowicie daremne.

Wielowymiarowy podmiot poznania nie jest zamkniętym atomem 
człowieczeństwa, nie jest ograniczony do własnego, nieprzeniknione-
go wnętrza. Jest kształtowany zarówno przez swą sferę wewnętrz-
ną, jak i przez sferę zewnętrzną względem podmiotu. Spaja zatem 
w so bie to, co indywidualne, prywatne, subiektywne, z tym, co zbio-
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rowe, zewnętrzne, a więc z tym, co w tradycyjnej epistemologii jest 
uzna wane za całkowicie pozapodmiotowe. Kartezjański podmiot 
poznania jest tożsamy z  indywidualną, absolutnie prywatną sfe-
rą wewnętrzną, stanowiącą ludzką naturę. W bezwzględnej opozy-
cji znajduje się behawioryzm radykalnych odmian, według które-
go podmiot poznania jest całkowicie konstytuowany przez swą sferę 
zewnętrzną. Ku takiemu rozstrzygnięciu wydaje się zmierzać także 
pragmatyzm, nota bene opar ty na behawiorystycznej koncepcji czło-
wieka i stale się do niej odwo łujący.

Jest jednak trzecia droga, pośrednia pomiędzy dwiema skraj-
nymi, a z pewnego punktu widzenia jednocząca obie. Jest to droga 
wytyczo na przede wszystkim przez neopsychoanalizę, głównie przez 
jej wer sję społeczno-kulturową. I Fromm, i Horney, i Sullivan opie-
rają swe koncepcje na przeświadczeniu, że jednostka ludzka w swej 
konstytu cji nie jest zasadniczo ograniczona do sfery wewnętrznej, 
że konsty tucja ta wspiera się ponadto na związkach jednostkowego 
człowieka z innymi ludźmi, ze społecznościami, z kulturą i z przy-
rodą, a najo gólniej, z rzeczywistościami nie ograniczonymi do świa-
ta naturalne go, ale obejmującymi także światy wytworzone, rzeczy-
wistości spe cyficznie ludzkie. Ludzka plastyczna natura znajduje się 
w  stanie nieustannych zmagań z  samą sobą, zmieniając się i  kon-
stytuując się w tych zmaganiach. Ma pewną sferę wewnętrzną, lecz 
jest ona zabu rzana i  zmieniana przez sferę zewnętrzną. Istnienie 
sfery wewnętrznej jest zachowane, ale nie jest ona autonomiczna, 
lecz nieustannie mody fikowana przez to, co zewnętrzne względem 
niej. Ten podwójny cha rakter konstytucji człowieka jest współcze-
śnie przyjmowany dosyć czę sto; nie ogranicza się do myśli neopsy-
choanalitycznej. Jest w niej tylko szczególnie wyraźny, gdyż neopsy-
choanalitycy poświęcają mu wiele uwagi. Jednak znamionuje także 
myśl marksowską, z której czerpali Fromm i cała Szkoła Frankfurc-
ka. Pogląd o zewnętrznej determinacji ludzkiej natury jest charakte-
rystyczny dla darwinizmu i dla złagodzo nych wersji behawioryzmu. 
Nawet Hans-Georg Gadamer, myśliciel przecież głęboko oddany kla-
sycznym ideałom starożytnej Grecji z jej koncepcją człowieka jako 
bytu jednostkowego, konstytucjonalnie nie przeniknionego wobec 
zewnętrzności, głosi tezy pokrewne, twierdząc, że uczeni są ograni-
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czeni w swojej wolności przez swą zewnętrzną rze czywistość – przez 
opinię publiczną, przekonania polityczne (Gadamer 1979, s. 32–33). 
Są zatem kształtowani przez sferę zewnętrzną.

Pogląd o  społecznej determinacji przybiera szczególną formę 
w  po glądach Marcusego. Marcuse określa świadomość zaburzo-
ną przez ze wnętrzną sferę społeczną (skupiając uwagę na współ-
czesnych społe czeństwach zaawansowanych technologicznie) świa-
domością fałszywą. Przyznaje jednak, że jakkolwiek duży obszar 
zawłaszcza świadomość fałszywa, to jednak istnieje indywidualna 
świadomość i nieświadomość niezależne od opinii publicznej i za-
chowania społecznego. Istnieje prywatna przestrzeń, w której czło-
wiek może być sobą i  sobą pozostać (Marcuse 1991, s. 28). Moż-
na wątpić, czy w ogóle istnieje ludzka świa domość niezafałszowana, 
ograniczona do treści generowanych w sfe rze wewnętrznej, czy może 
istnieć ludzka świadomość pozbawiona zu pełnie treści społecznych, 
bez ograniczania się do jakichś konkretnych systemów społecznych. 
Można mieć wątpliwości, czy istnieje taki sy stem społeczny, któ-
ry nie wpływałby na człowieka. Skoro człowiek jest konstytuowa-
ny przez sferę wobec siebie zewnętrzną, to każda społecz ność, nie-
zależnie jak bardzo jest demokratyczna i nierepresywna, od działuje 
na niego i  go współkształtuje. Świadomość czysto subiektyw na, 
ściśle prywatna (jeśli przyjąć taki obiekt jako teoretyczny, niewy-
stępujący samodzielnie, ale wyodrębniany dla celów analizy) ni-
gdy nie istnieje w  realnych ludzkich jednostkach, które egzystują 
w dowol nych społecznościach. Można postawić tezę, tkwiącą między 
innymi w poglądach Fromma, iż świadomość człowieka jest zawsze – 
nieza leżnie od systemu społecznego i  od charakteru całości wa-
runków ze wnętrznych – w  części determinowana przez rzeczywi-
stość zewnętrz ną wobec człowieka. Nie jest to zjawisko specyficzne 
dla jednego typu społeczeństw, lecz wynika z charakteru konstytu-
cji człowieka, ze spo łecznego współdeterminowania jego świadomo-
ści, tkwiącego w  jego na turze. Można przyznać rację Marcusemu, 
jeśli twierdzi, że „dzisiaj rzeczywistość technologiczna wdarła się do 
tej prywatnej przestrzeni i pomniejszyła ją” (Marcuse, l.c.). Są bo-
wiem podstawy do uznania, że współczesne społeczeństwa, rozwi-
nięte technologicznie, silniej niż dawniejsze promują konformizm 
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i  dysponują znacznie bardziej rozbu dowanymi i  wyrafinowanymi 
środkami podporządkowywania jednostek społecznym rygorom, 
wtłaczania w ich świadomość treści pożądanych przez system spo-
łeczno-polityczny. Tę szczególnie silną represywność zachodnich 
społeczeństw demokratycznych przedstawia i  uzasadnia ob szernie 
zarówno Fromm, jak i  Marcuse. Lecz represywność i  wiążący się 
z nią konformizm człowieka, a w rezultacie i konformizm podmio-
tu poznania nie są własnościami ograniczonymi do jednego systemu 
spo łeczno-politycznego. Wydaje się, że tkwią głęboko w konstytu-
cji ludz kiej natury, związane ze społecznym współtworzeniem za-
równo świadomości, jak i nieświadomości człowieka, niezależnie od 
konkret nych warunków zewnętrznych.

Najogólniej rzecz ujmując, współczesna myśl od behawiory-
zmu, przez darwinizm, dysydenckie odłamy freudyzmu i inne jesz-
cze nur ty zrywa z kartezjańskim dogmatem zamkniętości człowieka, 
jego wyłącznej konstytucji przez indywidualną sferę wewnętrzną. 
Odżegnu je się też od przeświadczenia o niezmienności, stałości, i to 
nie tylko stałości historycznej, ludzkiej natury. Zarówno świado-
mość, jak i nie świadomość człowieka są konstytuowane przez indy-
widualną sferę su biektywną i przez sferę zewnętrzną, przez tę wielo-
poziomową rzeczy wistość, w której człowiek jest zanurzony w swej 
egzystencji.

Wobec tego, że człowiek wielowymiarowy jest konstytuowany 
za równo przez swoje wnętrze, prywatne i indywidualne, jak i przez 
sfe rę dlań zewnętrzną, taki też charakter, podwójnej konstytucji, ma 
wie lowymiarowy podmiot poznania. Podmiotowi poznania przy-
sługuje obszar subiektywności, elementu prywatnego, swoistego dla 
indywi duum. Jednak subiektywność nie jest absolutna. Jest sprzężo-
na z ob szarem zewnętrzności, który wkracza do ludzkiej natury. Sfe-
ra zewnę trzna wobec podmiotu poznania (to, co znajduje się na ze-
wnątrz niego, w rozmaitych wymiarach zewnętrzności) konstytuuje 
ów podmiot, od działując nań. Plany bytowe prywatnego, subiektyw-
nego wnętrza i ze wnętrzności są ze sobą nierozerwalnie stowarzy-
szone. Oba plany wspólnie i nierozdzielnie konstytuują ludzką natu-
rę, zespalając się w niej, a w konsekwencji konstytuują też podmiot 
poznania.
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Człowiek rozpościera się przede wszystkim pomiędzy prywat- 
no ścią a  społeczną rzeczywistością zewnętrzną. Społeczne deter-
minowa nie ludzkiej natury zajmuje czołowe miejsce w  rozważa-
niach w  rozma itych systemach myśli. Wobec swego społecznego 
współdeterminowania człowiek, a  w  konsekwencji także podmiot 
poznania pozostają indywi dualne, gdyż przysługuje im pewien ob-
szar indywidualnej swoistości. Jednak indywidualność nie jest cał-
kowita, nie jest pełna, ma tylko skoń czony zakres. Mimo społecznej 
presji, która kształtuje procedury po znawcze i treściowe fundamenty 
poznania, podmiot nie jest tylko pion kiem w grze zbiorowości, jak 
utrzymują behawioryzm i neopragmatyzm. Tkwi w nim komponent 
indywidualny, nie znikając zupełnie mimo od działywań społeczno-
ści i współkształtując poznanie. W analizach wiel kich osiągnięć na-
ukowych w nauce ujawniają się elementy indywidu alne, specyficzne 
dla poszczególnych uczonych.

Podmiot poznania jest zarazem zbiorowy, ponieważ jego natu-
rę współtworzą między innymi rzeczywistości zewnętrzne, w  tym 
współ tworzy ją rzeczywistość społeczna, zbiorowość innych ludzi. 
W  jed nostkowym podmiocie poznania tkwią więc w  pewien spo-
sób inne podmioty; nie jest on samoistnym atomem, nieprzeniknio-
nym dla in nych, ale jest przez innych współkonstytuowany. Wbrew 
Kartezjuszowi nie istnieje sfera wewnętrzna zamknięta, odosob-
niony i nieprzenik niony świat jednostkowego podmiotu poznania. 
I  nie istnieje podmiot poznania kierujący się tylko indywidualnie 
kreowaną, subiektywną świadomością. Plany bytowe zewnętrzności 
i subiektywnej wewnętrzności przenikają się nawzajem. Granice po-
między nimi są nieostre, a dla podmiotu poznania zacierają się zu-
pełnie. Podmiot nie rozróżnia tego, co jest w nim własne, prywatne, 
indywidualne, a  co zostało przy swojone z  zewnątrz. Komponen-
ty jego świadomości i nieświadomo ści biorące się z wnętrza, z jego 
sfery prywatnej, zlewają się z  kompo nentami wkodowanymi z  ze-
wnątrz, przede wszystkim kreowanymi przez rzeczywistość społecz-
ną. Traci tu zatem podstawę przeciwsta wienie podmiot zbiorowy– 
–podmiot jednostkowy. Nie istnieje istotnie jednostkowy podmiot 
poznania, gdyż każdy podmiot indywidualny za wiera w pewien spo-
sób inne podmioty, będąc przez nie współtworzo ny. Granica pomię-
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dzy jednostkowym a  zbiorowym charakterem podmiotu poznania 
jest zatarta. Prowadzi to do odrzucenia dychotomicznego podziału 
podmiotów na jednostkowe i zbiorowe. Każdy bo wiem indywidual-
ny podmiot poznania zawiera komponenty zbiorowo ści przez swoją 
społeczną współkonstytucję.

Współistnienie w  podmiocie poznania indywidualnego planu 
by towego z  planem zbiorowym, kształtowanym przez zewnętrzną 
sferę społeczną, powoduje, że i świadomość, i nieświadomość pod-
miotu nie są wyłącznie jego subiektywnymi kreacjami, lecz są two-
rzone również przez społeczeństwo, przez ludzkie zbiorowości, któ-
re narzucają jed nostce kanony, wzorce różnego typu, między innymi 
pojęciowe, sche maty myślenia, rozumowania, ujmowania i obrazo-
wania rzeczywisto ści. Wpajają zatem podmiotowi poznania poglą-
dy, które uznaje on za własne, lokując je w sferze nieświadomości, 
w ten sposób identyfiku jąc się z nimi i  tracąc możność ich odrzu-
cenia. Ujawnia się tu społecz ny charakter tworzenia wiedzy. Jego 
fundamenty, zakodowane w indywidualnym podmiocie przez spo-
łeczne wkodowanie, są już dane podmiotowi, stałe dla różnych pod-
miotów i niekwestionowane. Spra wia to, że wiedza jest intersubiek-
tywna, gdyż podstawowe środki i me tody jej tworzenia są wspólne, 
wpojone przez społeczności. Społecz ny imprinting zwiększa także 
efektywność wiedzy; już w  początku badań podmiot jest wielora-
ko poznawczo wyposażony. Jest wyposa żony w narzędzia badawcze 
w postaci języka, schematów konceptualizowania, rozmaitych kano-
nów wykorzystywanych w pracy badaw czej (np. dotyczących sposo-
bów podejmowania problemów, ogólnych środków radzenia sobie 
z nimi, technik badawczych i chociażby ogól nych form oferowanych 
rozwiązań). Społecznie akceptowane kanony narzucają podmiotowi 
twierdzenia powszechnie przyjęte, o statusie niepodważalnych do-
gmatów, które włącza się do systemów myśli, w tym myśli naukowej, 
automatycznie, bez prób dyskutowania ich wiarygod ności. Każdy 
podmiot poznania, który nie przestrzega tych wpojonych mu ka-
nonów (po części w procesie nauczania, po części przez społecz ne 
środki oddziaływań działające wprost na nieświadomość), skazany 
jest na całkowitą banicję, na wykluczenie go ze społeczności uczo-
nych. Również metoda, ten fundament całej nauki nowożytnej, jest 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



357WIELOWYMIAROWY PODMIOT POZNANIA

społecz nie wypracowanym schematem postępowania badawczego. 
Każdy uczony jest zmuszony respektować metodę i  bezwzględnie 
poddać się jej rygorom, gdyż inaczej jego wyniki w ogóle nie zostaną 
wzięte pod uwagę w nauce. Uczony poddaje się więc bez wyjątków 
nakazom gry społecznej.

Społeczne determinowanie zwiększa możliwości nauki i efektyw-
ność działań jej podmiotów. Oferuje fundamenty wiedzy, a  tak-
że środ ki jej uzyskiwania (w tym przede wszystkim metodę, język, 
schematy konceptualizowania i samo konceptualizowanie jako spo-
sób poznaw czego ogarniania rzeczywistości), sprawia, że nauka jest 
przedsięwzię ciem zbiorowym tak konstruowanym, iż każdy nowy 
podmiot pozna nia może je podjąć, o  ile jest odpowiednio wyedu-
kowany, kontynuując badania poprzedników. Może zatem kroczyć 
raz wytyczoną, ustaloną drogą do wiedzy, dysponując narzędziami 
i środkami badawczymi prze jętymi od innych, a uznanymi za wła-
sne. Nie jest w tym przedsięwzię ciu osamotniony, zagubiony, nigdy 
nie zaczyna swych przedsięwzięć badawczych od początku (mimo iż 
wielu uczonych ma właśnie takie poczucie). Nie może porzucić tego 
wszystkiego, co przejął w społecz nym imprintingu, gdyż jego część 
jest zrośnięta z  nim samym głęboko, stając się częścią jego same-
go. Narzucone nauce normy, w tym przede wszystkim konstytuują-
ca ją metoda, porządkują działalność poznawczą, pozwalając unik-
nąć chaosu, kompletnej dezynwoltury.

Zatem, z  jednej strony, społeczne determinowanie znacząco 
zwięk sza możliwości podmiotu poznania. Wyposaża go poznaw-
czo; przez to, że jest istotą społeczną, konstytuowaną przez swą sfe-
rę zewnętrz ną, jego możliwości poznawcze rosną niewspółmiernie 
z tym, jakie by łyby, gdyby był konstytuowany przez swe wnętrze.

Jednak, z drugiej strony, społeczne determinowanie podmiotu 
po znania ma negatywny wpływ na możliwości poznawcze podmio-
tu. Wpływ zewnętrznej sfery społecznej ogranicza wolność podmio-
tu po znania, zawęża jego kreatywność i nakazuje podążać mu bez-
wolnie za nakazami reguł wpojonych przez społeczności, ogranicza 
możliwe pro cedury poznawcze i, w konsekwencji, zbiór rezultatów 
poznawczych możliwych do uzyskania. Społeczności i ich oddziały-
wanie pętają pod miot poznania, nakazując mu przyswoić i respekto-
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wać reguły społecz nie wykształconej gry poznawczej. Owe reguły są 
przyjmowane bez wyjaśnień; w nauce nie dyskutuje się, czy nie da-
łoby się utworzyć me tody lepszej niż, ograniczając się do nauk przy-
rodniczych, wykonywa nie eksperymentów i matematyczna obróbka 
ich rezultatów. Społecz ne ustalenia dyktują więc kanony postępowa-
nia badawczego, z których nie można się wyłamać, którym trzeba się 
bezwarunkowo podporząd kować. Uczony nie jest, jak często mnie-
ma się potocznie, niczym nieskrępowanym odkrywcą, poszukiwa-
czem kierującym się wyłącz nie dążeniem do ujawnienia prawdy. 
Można go raczej przyrównać do rzemieślnika, który działa zgodnie 
z  zadanymi szablonami, społecznie preferowanymi i  pożądanymi, 
gdyż uznanymi za właściwe, jedynie po prawne, a  w  każdym razie 
za najefektywniejsze i które zresztą nie ma ją konkurencji. Ta nie jest 
nawet poszukiwana, bo w ogóle nie jest po myślana; uczeni przez po-
kolenia trwają w przekonaniu, że ta nauka, jaka została wykształco-
na w okresie nowożytnym, jest jedyną, jaka w ogóle może ludzkości 
się przydarzyć.

Podmiot poznania, a  szczególnie podmiot poznania w  nauce, 
jest skazany na konformizm; nieskrępowany indywidualizm, postę-
powanie według prywatnych mniemań i reguł to przeszkody, które 
powo dują niemożność włączenia się do gier poznawczych, w tym do 
gry naukowej. Herbert Marcuse pisze: „Intelektualna i emocjonalna 
odmo wa tego, by »iść razem«, jawi się jako neuroza i niemoc” (1991, 
s. 27). To twierdzenie dotyczy także uczonych.

Podmiot poznania poddaje się rygorom narzuconym przez 
społecz ność zgodnie ze swą konformistyczną naturą, idąc zatem za 
nakazami społecznymi i nie kwestionując ich. Konformizm pozwala 
mu uniknąć samotności, alienacji, umożliwia mu w ogóle społeczne 
funkcjonowa nie, sprawiając, że zostaje on włączony i należy do spo-
łeczności nau kowej. Jednak w istocie konformizm prowadzi do tego, 
że „człowiek wyrzeka się siebie, staje się częścią i  fragmentem stada 
i  lubi ten stan” (Fromm 1996, s. 164–165). Podmiot konformistycz-
ny ma ograniczo ne możliwości, zawężone do norm społecznie akcep-
towanych w nau ce. Podmiot poznania, poddany społecznej indoktry-
nacji, nie może na wet próbować zwalczać rygorów tworzących naukę, 
gdyż przenikają one do jego nieświadomości i  zostają wkodowane 
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w świadomość (którą Marcuse nazywa świadomością fałszywą) tak, 
że uznaje on je za wła sne. Indoktrynacja jest pełna i wnika w głąb kon-
stytucjonalnych pod staw podmiotu. W nauce ma miejsce, jak to wy-
raża Marcuse, swoiste mimesis, to jest bezpośrednia identyfikacja pod-
miotu poznania ze spo łeczeństwem (Marcuse 1991, s. 28).

Konformizm podmiotu poznania, jego wieczna „ucieczka przed 
wol nością”, znamionująca go, bo znamionująca ludzką istotę, wpływa 
ne gatywnie na naukę, ograniczając jej możliwości; większość pozo-
staje niezrealizowana. Wprawdzie nauka jest przez to jednolita i in-
tersubiektywna, ale jest tworem rzemieślniczym raczej niż wytwo-
rem nieskrępo wanego geniuszu. Uczeni nie tworzą w  najszerszym 
z możliwych sen sów terminu, ale odtwarzają wzorce, schematy, ka-
nony, powielają je. Kroczenie utartymi ścieżkami kłóci się z ideą po-
szukiwania prawdy bez zważania na panujące status quo, bez zważa-
nia na jakiekolwiek ograni czenia. Myśl w nauce nigdy nie staje się 
wolna, ale jest zawsze wtło czona w społeczne ramy. Idee i cele jed-
nostkowych podmiotów pozna nia nie są przez nie de facto tworzone, 
lecz są koordynowane z ideami i celami ogółu, co ma służyć (znowu 
odwołując się do poglądów Marcusego) włączeniu ich do panujące-
go systemu, a odrzuceniu tych, które nie dadzą się z nim pogodzić 
(Marcuse 1991, s. 32)6. Marcuse stwier dza też (co powtarzam nieco 
szerzej): „Społeczna kontrola podlega introjekcji tak głęboko, że na-
wet indywidualny protest jest skażony u swych źródeł. Intelektualna 
i emocjonalna odmowa tego, by »iść ra zem«, jawi się jako neuroza 
i niemoc” (Marcuse 1991, s. 27). Tę diagnozę moż na zasadnie od-
nieść do warunków panujących w społecznościach nau kowych. Jed-
nostkowy podmiot jest kształtowany według określonych wzorców 
i stale kontrolowany przez społeczność naukową.

Charakter poznania jest determinowany przez ludzką natu-
rę; to, jak człowiek poznaje, zależy od tego, jakie ma zdolności po-
znawcze, jak jest ukonstytuowany do zadań poznawczych. W proce-
sach poznaw czych, podobnie jak w żadnych innych, nie jest w stanie 
przekroczyć swej własnej natury, która stanowi więzy i granice jego 

6 Marcuse wyklucza ze swych konstatacji akademicki establishment (Marcu-
se 1991, s. 32). Jednak wydaje się, że nie ma tu racji: społeczności naukowe są 
opano wane przez tego samego ducha konformizmu, co reszta społeczeństwa.
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możliwości. A tę konstytucję generują właściwości człowieka. Prze-
nosząc to stwier dzenie, zdawałoby się oczywiste, jednak lekceważo-
ne także w najnow szych dociekaniach, na poziom wiedzy, koncep-
cje człowieka wytycza ją pojęcia podmiotu poznania, a pojmowanie 
podmiotu poznania określa, jaki charakter ma poznanie. Zatem 
koncepcje poznania zale żą – przez konstrukcję podmiotu poznania, 
który decyduje o  cha rakterze poznania – od koncepcji antropolo-
gicznych. Epistemologia jest fundowana antropologicznie przez an-
tropologiczne fundowanie podmiotu poznania. Model wiedzy zale-
ży od koncepcji podmiotu po znania, a ta koncepcja zależy z kolei od 
przyjętego obrazu człowie czeństwa, od tego, czym jest człowiek, jaki 
on jest. Badania poznania zaczynają się od ustalenia, czym jest czło-
wiek, a następnie, na tej pod stawie, przechodzą do problemu, czym 
jest człowiek poznający, nie kiedy w  tych badaniach dochodząc do 
odczłowieczenia podmiotu po znania, do usunięcia z niego większo-
ści ludzkich cech.

Obraz wielowymiarowego człowieka, a w konsekwencji wielowy-
miarowego podmiotu poznania implikuje specyficzny obraz pozna-
nia. Nie ma podziału na homo economicus, homo cogitans, homo fa-
ber itd., oddzielonych od siebie, obiektów wzajemnie izolowanych, 
odrębnych i samoistnych. Nie ma więc czystych, rozumowych aktów 
poznaw czych, są w nie zaangażowane rozmaite ludzkie plany byto-
we. Nie ma podmiotu poznania kontemplującego i działającego; oba 
plany – kon templacji i działania – są ze sobą nierozerwalnie sprzężo-
ne, zatem po znanie jest zarazem kontemplacją i działaniem. Każdy 
z ludzkich pla nów egzystencjalnych jest aspektem człowieczeństwa, 
zamieszkując w ludzkiej jednostce, a stąd wszystkie plany – ponie-
waż są od siebie zależne – stają się elementami podmiotu poznania.

Człowiek, poznając, nie wyłącza swojej osobowości, swojej fizjo-
logii, zakodowanych przekonań kulturowych, swojego stanu psychicz-
nego, swych osobistych dziejów, swych minionych doświadczeń, 
prywatnych i społecznych. Może mu się wydawać, że blokuje te sfe-
ry, że staje się – przynajmniej w czasie, gdy przeprowadza operacje 
poznaw cze – sterylnym rozumem. Lecz są to tylko iluzje. Poznanie 
angażuje totalną ludzką naturę, będąc uwikłane w całą ludzką egzy-
stencję, a nie związane tylko z jej fragmentem, z jedną wyróżnioną 
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egzystencjalną warstwą, jedynie – jak się mniema – predestynowa-
ną do poznawania. Nie sam rozum poznaje, nie sama subiektyw-
na świadomość poznaje, nie poznają też one zespolone, lecz pozna-
je człowiek w całej swej peł ni. Poznaje uwikłany w totalność swych 
planów bytowych, jako że przystępując do działań poznawczych, nie 
może odrzucić części swej natury, nie może dokonywać w sobie sa-
mym transpozycji własnego człowieczeństwa do cech swoiście po-
znawczych.

Uczeni, mędrcy i właściwie wszyscy poznający w większości wła-
ściwie epok historycznych (pominąwszy sporadycznie wybuchające 
prądy mistycyzmu, postulujące poznanie przez mistyczne oświece-
nie), przynajmniej w kulturze zachodniej, utrzymują powszechnie, 
że w swej działalności naukowej kierują się wyłącznie rozumem i dą-
żeniem do prawdy, którą pojmuje się klasycznie jako niezależną od 
wszelkich epistemicznych czynników. Przypisywanie uczonym in-
nych determinant aktywności poznawczej traktują jako zarzut, jako 
walkę z  wiecznym etosem nauki. Filozofowie permanentnie pod-
trzymują to przeświadcze nie. Lecz uczeni, będąc istotami ludzki-
mi o rozległym spektrum wła sności, o wzajemnie nieseparowalnych 
planach bytowych, faktycznie angażują w poznanie wszystkie aspek-
ty swego ja, które są wzajemnie ze sobą sprzężone, całą swą naturę. 
Podmiot poznania ma własności znacznie szersze i bardziej różno-
rodne, niż utrzymuje się w najrozma itszych koncepcjach epistemo-
logicznych i  niż to – za twierdzeniami ra cjonalistycznej kultury – 
deklarują sami uczeni i także poznający po za nauką. W jego tle tkwi 
człowiek, który jest jednością wszystkich swych planów bytowych.

Model wielowymiarowego podmiotu poznania niezmiernie 
kompli kuje obraz poznania. Przy tym ujęciu podmiotu poznanie 
jest bowiem wynikiem złożonej ludzkiej aktywności w rozmaitych 
obszarach, tak że uznanych w niektórych modelach człowieczeństwa 
za sprzeczne ze sobą i  niemożliwie do efektywnego jednoczesne-
go współdziałania. Po znanie zawiera w  sobie czynniki rozumowe, 
zniekształcane jednak przez wszystkie pozostałe elementy determi-
nowane ludzkim charakterem podmiotowości. Rozum jest zaburzo-
ny przez uczucia. Warstwa utyli tarna, obok emocjonalnej, splata się 
nierozerwalnie z rozumową. Wszel kie dążenia podmiotu do oczysz-
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czenia rozumu z  warstw pozarozumowych są daremne. Wszelkie 
roszczenia, że dokonano takiej izolacji, są bezpodstawne, zupełnie 
niewiarygodne. W poznaniu działanie jest sprzężone z kontempla-
cją. Podmiot jest determinowany zarówno przez swą prywatność, 
jak i  przez to, co go otacza, szczególnie w  wymiarze spo łecznym, 
przez swą historię i kulturę, w tym przez akceptowane w niej war-
tości moralne, religijne i  estetyczne. Traci tu sens dychotomia ra-
cjonalny–irracjonalny, gdyż poznanie zawiera wątki rozumowe, jed-
nak, wbrew racjonalizmowi, występują one w nierozerwalnej więzi 
z in nymi czynnikami, powoływanymi zwykle przez irracjonalistów. 
Traci też podstawę przeciwstawienie podmiot indywidualny–pod-
miot zbio rowy, gdyż podmiot indywiduowy jest częściowo konstytu-
owany przez zbiorowości. Podmiot nie jest wolną świadomością, bę-
dąc poddany pre sji nie tylko swej własnej nieświadomości, ale także 
presji społeczne go środowiska. Podmiot jest częściowo tylko wol-
ny; jego wolność pod dawana jest nieustannie represywnym ograni-
czeniom, ale tylko takie ograniczenia pozwalają tworzyć naukę in-
tersubiektywnie komunikowalną i  kontrolowalną. Ograniczenia te 
sprawiają zarazem, że nauka nie jest wytworem swobodnego ducha 
dążącego do prawdy, ale jest pro duktem przyjętych kanonów, sza-
blonów, metod, których poprawność nie jest wykazywana, które są 
dogmatycznie narzucane kolejnym pokoleniom podmiotów pozna-
nia. Które przecież mogą zwodzić z prawdy, za ciemniać ją, zakrywać. 
Poznawanie rozgrywa się jednocześnie we wszy stkich egzystencjal-
nych warstwach człowieczeństwa. Nie jest oparte na jednej, wyizolo-
wanej własności ludzkiej istoty, którą czyniłoby się odpowiedzialną 
za poznanie. Poznawanie przez podmiot wielowymiaro wy sprzęga 
w sobie ludzkie funkcje różnego rodzaju, których nie da się od sie-
bie oddzielić. Poznanie jest bowiem rzeczą ludzką, przez co na leży 
rozumieć, że jest rzeczą pełnego człowieka, w całym bogactwie jego 
własności i funkcji egzystencjalnych. A to powoduje, że wielość eg-
zystencjalnych wymiarów kształtuje poznanie. A to powoduje z ko-
lei, że poznanie, ów produkt bogatej ludzkiej egzystencji, jest bez po-
równania bardziej skomplikowane, niż przedstawiają to dotychczas 
tworzone jego filozoficzne przedstawienia.
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summary
The knowing subject and science

The category of knowing subject played a  fundamental role in the whole 
modern epistemology. Nowadays, however, after the contemporary philos-
ophy has made its linguistic turn, the category became almost discredited. 
Its demise is not complete because the category reappears in a new role, i.e. 
as a concept necessary in explain ing linguistic operations. In the linguistic 
philosophy the knowing subject is being transformed into the category of 
language user.

The category of knowing subject has been particularly discredited in 
the philos ophy of science, still working under the spell of the neo-positiv-
ism; the neo-positivist paradigm delimits its interest in knowledge to the fi-
nal product of knowing and to its linguistically expressible results. Other 
reasons for the lack of presence of the cate gory of the knowing subject in 
the contemporary conceptions of scientific knowledge is that the knowing 
subject is being treated as an element disturbing the ideal knowl edge, as an 
unwelcome factor negatively influencing the processes of knowledge acqui-
sition. Still another reason is – pace exact sciences – the dominant adoption 
of the materialist conception of mind.

In the book the present condition of the knowing subject, especial-
ly the possibi lity, conditions and modes of inclusion of the category into 
the philosophical concep tions of science are the subject of an analysis. The 
main contention of the book is that although the concept of knowing sub-
ject, as known from the modern epistemology, i.e. the Cartesian subject, 
has been discredited together with the rejection of immanentism, and al-
though its rehabilitation does not seem possible anymore, the category itself 
makes sense and is in fact necessary for analyses of knowledge, the scientific 
knowledge includ ed. Many intellectual achievements which imply concepts 
of knowing subject distinct from the Cartesian one, and which for this rea-
son form a constructive opposition to the Cartesian ideas, are compatible 
with a non-restrictive understanding of science and are of philosophical in-
terest. Among them are such fundamental conceptions as evolu tionism, be-
haviourism, psychoanalysis and the cognitive science.

These conceptions are analysed in the book from the standpoint of 
their elements significant for the idea of knowing subject. Although the 
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concept of knowing subject is not fully formulated in them, it can be re-
constructed from the relevant elements of the conceptions. Contemporary 
evolutionism, with its rich philosophical influence which far exceeds the 
original scope of the biological Darwinism, assumes a  variety of forms  
(e.g. Karl Popper’s evolutionary epistemology, evolutionary sociological and 
cultural conceptions, sociobiology, evolutionary epistemologies of Lorenz’s 
type) and enables one to extract from its multiple versions some alternative 
models of knowing subject. The same goes for behaviourism: the pioneering 
behaviourism, neo-behaviourism, its version developed by Burrhus F. Skinner, 
and the epistemological behaviourism by Richard Rorty, all of them offer al-
ternative models of knowing subject. The same can be said of the wide spec-
trum of the psychoanalytic conceptions, among others, the Freudian one, 
and a dissident version of Freudism, i.e. the cultural psy choanalysis. Also 
the models of subject adopted or implicit in the cognitive science, in its the 
neuro-physiologist and artificial intelligence options are different each to 
other.

The analysis of different models reconstructed from the conceptions 
mentioned above suggests that all concepts of knowing subject implicit in 
them are uniform in their character, namely they rest on anthropological 
concepts (intellectual systems con taining different models of knowing sub-
ject can be reduced to anthropological con ceptions), they are not Cartesian 
(excepting some of them), they betray aspectual fea tures (they tend to re-
duce the knowing abilities of the subject to a single aspect of the human na-
ture). Also, the analysis shows that the different models of knowing sub-
ject determine alternative models of knowledge itself, which makes it clear 
that the model of subject is a crucial element of the concept of knowledge. 
Particular models are not mutually exclusive and incongruent, however, 
and can be brought together into one single model. From this follows that 
the question which one of them is the most ade quate is not an appropriate 
one. Due to their aspectual and reductionist character, none of the models 
can be said to provide us with a correct and exhaustive picture of the being 
that pursues knowledge.

In the book the reconstructed models of knowing subject are being re-
placed by a  model so far unknown, namely the multidimensional model 
of knowing subject. The name is an allusion to Herbert Marcuse’s one-di-
mensional man, although it should not be treated as a simple reversal of his 
concept. Indeed, even though both concepts can initially be seen as con-
tradictory, they in fact have numerous convergent features and the author-
ess follows Marcuse in some of his views. The concept of the multi-dimen-
sional knowing subject asserts that there is not one single human ability 
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responsible for knowledge acquisition and that the process of knowing is in-
volved in the whole human existence. The investigation of knowledge calls 
for the analysis of all aspects of being a human and for a reflection on all the 
individual human existential prospects. It follows, then, that the reflection 
about knowledge should turn to the anthropologi cal conceptions of man; 
epistemology is in fact founded upon anthropological the ories. There is no 
one single sphere of knowledge separable from human existence, such an 
abstraction, ubiquitous in epistemology, is one of the epistemological origi-
nal sins. All aspects of humanity participate in knowledge acquisition. The 
concept of the multidimensional model of knowing subject calls for a radi-
cal change of the under standing of knowledge itself, since knowledge is in-
volved, in virtue of its nature, in all aspects of being a human.

Translated by Adam Chmielewski
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