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1. Uwagi wstępne 

Odpowiedź na pytania o to: co to jest teoria poznania? czy też: jak powinna być 

uprawiana teoria poznania? jak można by sądzić, jest stosunkowo prosta. Już bowiem 

sama nazwa tej dyscypliny wydaje się ją określać. Wskazuje ona zarówno jej przed-

miot, jak i formę uprawiania. Przedmiotem miałoby być samo poznanie, formą nato-

miast jego teoretyczne ujęcie. Przy bliższej analizie, okazuje się jednak, że, zarówno 

pojęcia, które składają się na jej nazwę jak również i rzeczywistość, która miałaby być 

przedmiotem jej badań bywają różnie pojmowane. W pierwszym wypadku, wątpliwo-

ści budzi zarówno pojęcie „teorii” w nazwie „teoria poznania” na określenie tej dzie-

dziny jako dyscypliny filozoficznej, jak i pojęcie „poznania”. Znane są wszak poglądy, 

które odmawiają filozofii statusu naukowości, a nawet „teoretyczności” – jest to zatem 

pytanie o to: czy sama filozofia jest dziedziną teoretyczną? Przy pozytywnej odpowie-

dzi na to pytanie, należałoby zapytać o to: czy teoria miałaby być tu tożsama z poję-

ciem nauki (choć i to pojęcie nie jest bynajmniej jednoznaczne), czy też jedynie speł-

niałaby ogólne wymogi poznania dyskursywnego (tj. pojęciowego, niesprzecznego  

i intersubiektywnego). Jest to kwestia samej definicji tego, co „teoretyczne”. Proble-

mem jest także i to: co właściwie powinno być przedmiotem poznania „teorii pozna-

nia”? Proces poznawania rzeczywistości? osiągnięta w jego wyniku wiedza? Może 

teoria poznania winna ograniczać się wyłącznie do analizy terminów poznawczych, 

czyli do analizy języka poznania teoretycznego? Być może jednak, że jej przedmiotem 

winien być inny wymiar, nie wskazany w tych uwagach, bądź też każdy z tych, które 

określiłem tu rzeczywistością poznania? 

Podejmując tę kwestię, należałoby także zauważyć, że na określenie tej dyscypli-

ny używa jest nie tylko nazwa „teoria poznania”. Obok niej, a nawet jako synonimicz-

                                              
* Tekst był podstawą referatu wygłoszonego w dniu 17.09.2008 r. na VIII Polskim Zjeździe Fi-

lozoficznym w sekcji: Epistemologia i Filozofia Umysłu. 
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ne funkcjonują także pojęcia; „epistemologia”, „gnoseologia” czy też bliskie jej zna-

czeniowo: „filozofia poznania”, czy też „filozofia wiedzy”, bądź też „filozofia nauki”. 

Każde z tych pojęć, choć swoim zakresem wydaje się obejmować problemy wspólne, 

wskazuje jednak także na treści specyficzne, co do pojmowania przedmiotu badań, jak 

i formy ich konkretyzacji. Te ostatnie także wydają się uprawniać, choć zapewne nie 

w każdym z wymienionych przypadków w takim samym stopniu, określane nimi dzie-

dziny do pojmowania ich jako odrębnych i samoistnych od samej teorii poznania. 

Uwzględniając właściwą im odrębność przedmiotową, w rozważaniach tych ograniczę 

się do namysłu nad statusem samej teorii poznania i zaprezentowania proponowanego 

jej rozumienia jako wiedzy transcendentalnej. W pierwszej kolejności przejdę do omó-

wienia form, czy też lepiej byłoby powiedzieć: sposobów pojmowania, a w konse-

kwencji i uprawianie teorii poznania.  

 

2. Teoria poznania, jej pojmowanie i sposoby jej uprawiania 

 

Uwzględniając okoliczność, że pojęcie teorii poznania używane jest na określenie 

różnych, a niejednokrotnie bardzo odległych praktyk badawczych wobec tego, co 

określamy poznaniem, w pierwszej kolejności zwrócę uwagę na konsekwencje wyni-

kające dla tego stanu rzeczy z różnego pojmowania jej przedmiotu. Oczywiście, nie 

jest możliwe, w tak krótkiej wypowiedzi, przedstawienie historycznie znaczących ujęć 

teorii poznania. Uwzględniając tę sytuację, ograniczę się do zarysowania trzech pod-

stawowych typów pojmowania problematyki teoriopoznawczej. Zgodnie z przyjętym 

kryterium, należałoby wskazać na pojmowanie przedmiotu teorii poznania jako:  

1. procesu poznania, czy też nawet procesu poznawania;  

2. języka wiedzy teoretycznej, czyli na analizę pojęć poznania teoretycznego;  

3. struktury wiedzy ogólnie ważnej i koniecznej, czyli na kantowską próbę uza-

sadnienia poznania teoretycznego jako poznania apodyktycznego;  

Wskażmy zatem na nie w ustalonej tu kolejności. 
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2.1. Teoria poznania jako opis procesu poznania 

Niewątpliwie, najczęściej spotykaną wersją pojmowania przedmiotu teorii po-

znania jest ta, która utożsamia go z procesem poznania, a właściwie z odpowiedzią na 

pytanie: jak to się dzieje, że poznajemy? Można by powiedzieć, że teoria poznania 

sprowadza się tu do opisu (ujęcia pojęciowego) procesu poznania. Ten sposób upra-

wiania teorii poznania faktycznie nie odbiega od sposobu badań i formułowania wie-

dzy w naukach szczegółowych. Pragnie się tu wskazać na miejsce i funkcję poszcze-

gólnych władz poznawczych w procesie poznania, a więc zmysłów, aktów wolityw-

nych, czy też intelektualnych i powstających w wyniku ich funkcjonowania skojarzeń, 

obrazów, odbitek zmysłowych, czy też idei. Stanowisko to faktycznie sprowadza teo-

rię poznania do psychologii poznania. Tak właściwie funkcjonowała refleksja nad po-

znaniem, co najmniej, do czasów I. Kanta i zaprezentowanej przez niego idei trans-

cendentalizmu. Choć nie oznacza to bynajmniej, że także i później, a także i współcze-

śnie nie mamy do czynienia z takim pojmowaniem i uprawianiem namysłu nad pozna-

niem. Przykładem takiego uprawiania teorii poznania w filozofii współczesnej jest 

stanowisko prezentowane przez przedstawicieli tzw. naturalizmu teoriopoznawczego 

oraz tzw. kognitywizm. Ten sposób uprawiania refleksji nad poznaniem określę tu, za 

M. Siemkiem, jako epistemiczny1. 

 

2.2. Teoria poznania jako analiza pojęć teoretycznych 

Drugą z przedstawionych tu, to formuła uprawiania teorii poznania jako analizy 

języka poznania, czyli analizy pojęć teoretycznych. Nie chodzi tu o rozważanie sa-

mych stanów poznawczych (aktów poznania, ich przebiegu itp.), czy też określenie 

statusu rezultatów poznania, ale o ustalenie znaczenia i co najwyżej, funkcji w syste-

mie języka nauki jakie są wiązane z pojęciami, które wyrażają treści poznawcze, lub 

też służą na określenie stanów i rezultatów poznania. Ten sposób myślenia sprowadza 

się do analizy poglądów historycznych na temat poznania, czyli próby zrozumienia 

tego, jak rozumie się poznanie i wiązane z nim terminy, bądź też do analizy ich funk-

cjonowania w poznaniu w konkretnych ich użyciach. W tym ostatnim wypadku jest to 

                                              
1 Do polskiej literatury teoriopoznawczej termin ten wprowadził M. Siemek. Zob. Tenże, Idea 

transcendentalizmuu Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, PWN, 
Warszawa 1977, s. 15.  
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kwestia choćby użycia samego pojęcia poznania, czy też użycia pojęcia „prawda”  

w języku potocznym, naukowym czy też prawniczym. Tego rodzaju teoria poznania 

sprowadzająca się do analizy języka. Idea ta znalazła wyraz w sformułowanej między 

innymi przez D. Davidsona tzw. teorii znaczenia, która miałaby: „(…) wyjaśniać dzia-

łania języka naturalnego. Jak każda teoria, - stwierdza tenże autor – może być testo-

wana przez porównanie pewnych jej konsekwencji przez porównanie z faktami”2. Ideę 

semantycznego podejścia do problemów teoriopoznawczych, a w szczególności do 

koncepcji prawdy kontynuował M. Dummett. Przy tym, w odróżnieniu od Davidsona 

rezygnuje on z pojęcia „teoria znaczenia” na rzecz terminu: „teoria znaczeniowa”. Pi-

sze w związku z tym: „Używam zwrotu „teoria znaczeniowa” jako odpowiednika 

„teorii poznania”, dla określenia gałęzi filozofii znanej też pod mniej trafną nazwą „fi-

lozofii języka”3. Ten sposób pojmowania przedmiotu i uprawiania refleksji nad po-

znaniem określę tu mianem semantycznej teorii poznania. Przy tym, należałoby za-

uważyć, że analiza ta obejmując struktury wypowiadania oraz konteksty używania 

pewnych terminów staje się faktycznie sztuką właściwego rozumienia w płaszczyźnie 

znaczeniowej i funkcjonalnej tekstów uchodzących za tzw. naukowe. Bada się tu za-

tem związki pojęć z pojęciami, a nie dokonuje analizy warunków formułowania pra-

womocnych poznawczo sądów teoretycznych, czy też kwestii samej prawomocności. 

W konsekwencji staje się ona sztuką rozumienia i interpretacji, zbliżając tym samym 

semantyczną teorię poznania do hermeneutyki nauki. 

 

2.3. Kantowska próba uzasadnienia apodyktycznej prawomocności poznania 

teoretycznego 

Z inną propozycją uprawiania teorii poznania wystąpił I. Kant. Filozof ten – choć 

i jego myśli można zarzucić pewną niekonsekwencję, której, notabene konsekwencją 

jest zanegowanie samej idei transcendentalizmu w proponowanym przez siebie ujęciu 

– podjął próbę określenia poznania nie poprzez przedstawienie procesu poznawczego, 

ale poprzez wskazanie na strukturę władz poznawczych oraz tzw. formy i kategorie 

rozumu teoretycznego. Szczególną rolę w uzasadnieniu statusu poznania, jego prawo-

                                              
2 D. Davidson, Prawda i znaczenie, [w:] Tenże, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, przekł.  

J. Gryz, Warszawa, PWN 1992, s. 15. 
3 M. Dummett, Logiczne podstawy metafizyki, tłum. W. Sady, Warszawa 1998, s. 40. 
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mocności wydają się odgrywać te dwie ostatnie. Wiedza o nich miała mieć, jak postu-

lował charakter wiedzy a priori, a sformułowane normy prawomocności poznania teo-

retycznego określał mianem transcendentalnych. Przy tym, rozum teoretyczny pojmo-

wał on jako strukturę logiczną i pojęciową poznania teoretycznego. Podjął on, inaczej 

mówiąc, próbę określenia poznania poprzez tzw. konieczne i konstytutywne pojęciowe 

warunki możliwości uzyskania wiedzy pewnej. Wiedzę tego rodzaju określał mianem 

poznania apodyktycznego. Ten status oznaczał dla niego, iż poznanie teoretyczne jako 

naukowe nie podlega relatywizacji.  

Kant niewątpliwie sformułował nową propozycję pojmowania prawomocności 

poznania teoretycznego. Niemniej, nie znajdując dla niej uzasadnienia w samej rze-

czywistości, zmuszony był odwołać się do wyimaginowanej konstrukcji teoretycznej. 

Była ona jednak w swym zamyśle na tyle nowatorska, że faktycznie mogła zostać o-

kreślona jako swoistego rodzaju przewrót kopernikański w filozofii. Kant próbuje bo-

wiem uzasadnić prawomocność wiedzy poza tezą o tożsamości bytu i myśli, a tym 

samym i poza tzw. klasyczną koncepcją prawdy. Tym samym sytuuje swoją myśl poza 

tradycją ontologicznego, a więc przedmiotowego jej uzasadnienia. Niewątpliwie za-

mysł ten był wielkim i nowatorskim przedsięwzięciem, choć jednocześnie pozostawał 

w zasadniczej sprzeczności z dotychczasowymi kanonami myślenia filozoficznego. 

Niemniej, mimo nowatorstwa proponowanego rozwiązania, podstawową jego słabo-

ścią było to, że kategorie uzasadniające, zgodnie zresztą z intencją jego autora, nie 

powinny znajdować potwierdzenia w jakkolwiek pojmowanej rzeczywistości empi-

rycznej (nie tylko przedmiotowej, ale i podmiotowej ani także w rzeczywistości ideal-

nej, czy też metafizycznej. Należałoby bowiem zauważyć, że mimo iż w wypadku 

koncepcji Kanta mówi się o podmiotowym uzasadnieniu wiedzy teoretycznej, to pod-

miotem tym bynajmniej nie jest realny podmiot psychiczny ani tym bardziej metafi-

zyczny (np. dusza). A więc podmiot znajdujący swoje potwierdzenie w fizjologii  

i psychice działającego (poznającego) podmiotu) lub też w sferze bytów metafizycz-

nych. Odwołanie się bowiem do jednego z tego rodzaju tez, oznaczało sprowadzenie 

transcendentalizmu Kanta do jednej z formuł naturalizmu, jakim w tym wypadku był-

by psychologizm bądź też do metafizyki racjonalistycznej. Jednocześnie Kant wyda-

wał się sądzić, że uniknie tego rodzaju zarzutów odwołując się do struktury samego 
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poznania. Niemniej, nie mogąc rozporządzać żadną idealną strukturą poznania, za rze-

czywistość spełniającą wzorzec tego poznania był zmuszony uznać formułę, choć nie 

zawartą w niej wiedzę (wyniki poznawcze) mechaniki I. Newtona. Ta bowiem, w jego 

przekonaniu spełniała wzorzec poznania i opisu naukowego rzeczywistości. Można 

stwierdzić, że wzorcem nauki dla Kanta była mechanika Newtona. Problem jedynie  

w tym, czy zabieg ten faktycznie nie tylko oddalał zarzut naturalizmu, ale, co w tym 

wypadku bardziej istotne, uzasadniał aprioryczny status transcendentalizmu Kanta?   

 

3. Teoria poznania a pytanie o status prawomocności wiedzy teoretycznej  

i możliwość jej uzasadnienia 

W wypadku każdej przedstawionych idei teorii poznania, pojawiają się pytania 

dotyczące zasadności proponowanych rozwiązań. W wypadku naturalizmu i kognity-

wizmu (który w istocie także jest naturalizmem) jest to pytanie nie tyle o to: jak jest 

możliwe uprawianie teorii poznania jako autonomicznej dyscypliny filozoficznej? ale 

o to: czy w ogóle jest ona jako dyscyplina filozoficzna możliwa? Jeśli bowiem teoria 

poznania ma zajmować się procesami poznania, to, należałoby stwierdzić, że w bar-

dziej doskonały sposób zadanie to spełnia psychologia czy też nawet fizjologia pozna-

nia. Rola tzw. filozofów poznania może, co najwyżej sprowadzać się, zakładając, iż 

posiadają „w tych dziedzinach” odpowiednią wiedzę, do popularyzacji rezultatów dys-

cyplin przyrodniczych. Nie mogą oni jednak rościć sobie uprawnień do jej korygowa-

nia ani tym bardziej, do jej „uzupełniania”. W każdym razie tak pojmowana refleksja 

teoriopoznawcza pozbawiona jest zarówno odrębnego przedmiotu swoich badań jak  

i metody. Przedmiot ten bowiem dzieli z naukami przyrodniczymi, bądź, w wypadku 

bardziej radykalnych propozycji, próbuje go zawłaszczyć, tak samo zresztą jak i meto-

dę. Jeśli zatem nie różni się ani przedmiotem ani metodą od innych dyscyplin tego ro-

dzaju, to jest jedną z nich. Co najwyżej, mniej udolnie uprawianą. Podejmuje się bo-

wiem w jej ramach próby wyciągania wniosków wykraczających poza zasadne, bo 

mające uzasadnienie w właściwych metodach, ustalenia nauk przyrodniczych. W każ-

dym razie w ramach tego rodzaju dyscypliny nie można rozstrzygać o statusie sądów 

teoretycznych, a więc ich prawomocności bądź też ich nieprawomocności. Te bowiem 
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nie są przedmiotem jej zainteresowań. A jeśli nawet są, to dzieje się to jedynie na sku-

tek nie dochowywania formułowanych w ramach tego stanowiska wymogów. 

W analogicznej pod wieloma względami sytuacji znajduje się refleksja teoriopo-

znawcza w wypadku tzw. semantycznej teorii poznania. Wprawdzie przedmiot jej po-

znania niewątpliwie jest różny od przedmiotu nauk przyrodniczych, bowiem jest nim 

rzeczywistość kulturowa a nie procesy przyrodnicze, niemniej, czyniąc w tym wypad-

ku znaczenie przedmiotem badań, semantyczna teoria poznania faktycznie staje się 

jedną z nauk o kulturze. Uwzględniając fakt, iż przedmiotem tym są znaczenia wyra-

żające treści poznawcze, można, co najwyżej, przyjąć, że w ramach tych dyscyplin 

wyróżnia się tu pewien ich obszar jako specyficzny dla rozważań teoriopoznawczych. 

Tak pojmowana teoria poznania zachowuje także specyficzną dla siebie metodę jaką 

jest analiza semantyczna. Uwzględniając ten wymiar namysłu nad pojęciami w któ-

rych znajduje wyraz „pewna wiedza” nie sposób negować jego wagi dla rozpoznania 

językowego (resp. – znaczeniowego) poznania teoretycznego. Jednocześnie jednak, 

trudno byłoby dowodzić, iż analizując znaczenia teoretyczne (język nauki) tym samym 

przedmiotem namysłu filozoficznego czynimy samo poznanie jako pewną rzeczywi-

stość teoretyczną. Należałoby raczej powiedzieć, że podobnie jak w poprzednio omó-

wionej sytuacji, rozważania tego rodzaju nie wykraczają poza specyfikę ustaleń nauk 

szczegółowych, jakimi w tym wypadku są badania nauk o kulturze. Tym samym for-

mułowane ustalenia w ramach tego sposobu myślenia zachowują taki sam faktyczny 

walor poznawczy jak i ustalenia pozostałych nauk tego rodzaju. Inaczej mówiąc, o ile 

rozważania teoriopoznawcze ograniczają się do analizy znaczeń, nie określają a tym 

bardziej nie rozstrzygają statusu formułowanej w ich ramach wiedzy. Odpowiadają 

bowiem jedynie na pytania o to: co znaczy? czy też: „jak jest używane?” w pewnym 

języku np. słowo, wyraz „prawda”? 

Na marginesie tych uwag można by dodać, że tego rodzaju zabiegi bardziej przy-

pominają późno scholastyczne analizy pojęciowe, niż próby określenia samego pozna-

nia w jego warstwie bytowej, czy choćby faktycznej. Metafizyka scholastyczna po-

zwalała jednak traktować, zwłaszcza gdy jej przedstawiciele pozostawali na stanowi-

sku realizmu poznawczego, takie postępowanie za jednoznaczne z analizą samej rze-

czywistości poznania. Pozostając na tym stanowisku nadawali im tym samym wymiar 
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rozważań o bycie. Nie oznacza to jednak, że tym samym pragnę stwierdzić, że współ-

czesne analizy nad znaczeniami terminów poznawczych należałoby uznać za bezuży-

teczne. Niewątpliwie pozwalają one na dokonywanie ważnych ustaleń terminologicz-

nych i tym samym przyczyniają się do precyzowania języka teorii poznania i szczegó-

łowych dyscyplin poznawczych. Niemniej, oba przedstawione powyżej rozwiązania, a 

więc pojmowanie refleksji teoriopoznawczej jako refleksji o samym procesie poznania 

bądź też sprowadzanie jej do analizy pojęć nie dotyczy statusu wiedzy teoretycznej.  

W pierwszym wypadku mamy faktycznie do czynienia psychologią poznania, w dru-

gim z analizą języka. Jako tego rodzaju dyscypliny zachowują one także swoją zasad-

ność w ramach właściwych im ustaleń teoretycznych. 

Nie negując zatem zasadności badań naukowych oraz refleksji filozoficznej nad 

poznaniem jako procesem poznawania jak i zasadności analizy językowej, to jednak 

odrębną płaszczyznę refleksji wyznacza pytanie o status prawomocności samej wiedzy 

teoretycznej. Stąd też w dalszych uwagach będę koncentrował się nad możliwością 

namysłu nad tą ostatnią kwestią. Szczególnie istotną wydają się być tu możliwość po-

jęciowego ujęcia warunków, które determinują tę prawomocność. Określając zatem 

teorię poznania jako dziedzinę podejmującą kwestię prawomocności, w pierwszej ko-

lejności pojawia się pytanie o to: co rozumiemy pod samym pojęciem „prawomocno-

ści”? Odpowiadając zauważę, że prawomocność pojmuję tu, jako takie określenie sta-

tusu, czy też waloru poznania, które wskazuje na jego zasadność poznawczą. 

Przy tym, należałoby podkreślić, że w rozważaniu tej kwestii możliwe jest za-

równo pytanie o faktyczny jak i postulatywny, normatywny walor poznania teoretycz-

nego. W pierwszym wypadku pytamy o walor wiedzy uzyskiwanej w wyniku pozna-

wania rzeczywistości, czyli prawomocność nauki jako już istniejącej wiedzy. Pytając  

o ten wymiar prawomocności bynajmniej nie podejmujemy próby odgórnego (a prori) 

formułowania norm, które miałyby rozstrzygać o takim walorze badań naukowych czy 

też ich rezultatów. Chodzi tu jedynie o ich określenie, w znaczeniu wydobycie ich  

z faktycznego stanu nauki i filozofii. Inaczej mówiąc, wskazanie na jakiej zasadzie 

uznajemy, że pewna wiedza spełnia wymogi (może być uznana) wiedzy teoretycznej. 

Jednocześnie, należałoby dodać, że takie postępowanie nie oznacza, iż z rozważań 

teoriopoznawczych wykluczony zostaje namysł nad warunkami „jakie poznanie po-
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winno spełniać”, aby mogło zostać uznane za naukowe lub filozoficzne. W tym także 

namysł nad możliwością poznania absolutnego, czy też inaczej mówiąc, nierelatywne-

go. Przeciwnie. Określenie warunków, przy których poznanie teoretyczne, a w szcze-

gólności jego rezultaty mogłoby spełniać, czy też wręcz spełniają wymóg wiedzy ab-

solutnej, jest immanentną częścią rozważań nad prawomocnością wiedzy. Tego rodza-

ju wysiłek nakierowany jest na sformułowanie modelu wiedzy teoretycznej. Model ten 

może zostać uznany za miarę teoretyczności w tym także za miarę faktycznego statusu 

wiedzy teoretycznej. Staje się on tym samym narzędziem oceny poznania teoretyczne-

go. Taką funkcję niewątpliwie pełniły w dziejach wiedzy koncepcje między innymi: 

Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, Hune’a, Kanta czy też Husserla. 

 

Z próbą określenia, a w konsekwencji i uzasadnienia prawomocności poznania 

jako wiedzy, jak już pisałem, wystąpił Kant. Propozycja ta odwoływała się w swym 

uzasadnieniu do idei wiedzy a priori, która miała gwarantować pojęciom, a właściwie 

normom poznania teoretycznego status kategorii transcendentalnych. Te jako absolut-

ne i właśnie aprioryczne wobec wszelkiego poznania miały w sposób niepodważalny, 

a wiec nie poddający się relatywizacji decydować o walorze wiedzy teoretycznej. 

Niemniej, można by zapytać, czy Kant wprowadzonymi przez siebie zabiegami teore-

tycznymi był w stanie zapewnić postulowany przez siebie status tej wiedzy? Czy oby 

nie jest tak, że zaproponowane przez niego postępowanie w imię utrzymania idei 

transcendentalizmu, nie tylko nie uchylało zarzutu odwołania się do rzeczywistości 

świata empirycznego, jakim była nauka w swym aktualnym kształcie historycznym, 

ale wręcz zakładało tę rzeczywistość? Przypomnę, iż była nią w tym wypadku teoria 

Newtona. Jeśli tak, to należałoby stwierdzić, że zabieg ten nie tylko nie chronił postę-

powania Kanta przed zarzutem empiryzmu, ale co więcej, samo to uzasadnienie nara-

żał na zarzut relatywizmu. Kant bowiem odwoływał się w swojej teorii uzasadnienia 

nauki do pewnej historycznej postaci tej nauki jaką była wspomniana teoria. 

Przy tym, należałoby dodać, iż niewiele w tym wypadku zmieniało przypisywa-

nie jej walor ahistoryczności. Przekonanie to było jedynie przejawem błędu historycz-

nego w myśleniu samego Kanta, czyli przypadkiem absolutyzacji tego, co historyczne. 

W konsekwencji okazywało się, że przy tego rodzaju przedsięwzięciu mamy do czy-
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nienia z sytuacją, w której podstawą uzasadnienia absolutnego w znaczeniu apodyk-

tycznego poznania teoretycznego, jest wiedza relatywna. Tak więc, transcendentalne  

i jako takie absolutne (apodyktyczne) kategorie poznania teoretycznego w ujęciu Kan-

ta czerpałyby swoją zasadność z tego, co historyczne i jako takie przypadkowe. Tym 

samym, kantowską próbę uzasadnienia apodyktycznej, tzn. niepodlegającej relatywi-

zacji prawomocności poznania teoretycznego należałoby uznać za chybioną. 

Jedynym wyjściem z tej sytuacji byłoby przypisanie strukturze nauki statusu bytu 

idealnego, tzn. pozostającego poza uwarunkowaniami świata (resp. – rzeczywistości) 

empirycznego. Niemniej, oznaczałoby to bądź powrót Kanta do zwalczanej przez nie-

go samego tzw. metafizyki racjonalistycznej, bądź też pogrążenie uzasadnienia pra-

womocności poznania, w bliżej nieokreślonej mistyce. W pierwszym wypadku byłoby 

to jednoznaczne z akceptacją konstrukcji intelektualnej (uformowanej w porządku my-

ślenia spekulatywnego), której jedynym uzasadnieniem mogłyby być same pojęcia 

myślenia teoretycznego, czyli tzw. formy zmysłowości i kategorie intelektu. Oznacza-

łoby to jednak sprzeniewierzenie się własnej tezie zgodnie, z którą nie sposób wywo-

dzić istnienia rzeczywistości z pojęć. I tak, jak z faktu, iż mamy pojęcie „stu talarów”, 

nie wynika, iż mamy „sto talarów”, a więc ich istnienie, tak również z faktu, iż mamy 

pojęcia form zmysłowości i kategorie intelektu nie wynika bynajmniej, iż istnieje od-

powiadająca im, w sferze bliżej nieokreślonego bytu idealnego, idealna struktura na-

uki. Nie bez racji, można by stwierdzić, nawiązując do drugiego z wyżej wymienio-

nych wypadków, że w tej sytuacji F. Brentano, kantowskie uzasadnienie prawomocno-

ści wiedzy teoretycznej, określał, tym samym jednocześnie je dezawuując, jako formę 

mistycyzmu. 

Kant, aby wyeliminować możliwość takiego, metafizycznego rozumienia struktu-

ry rozumu teoretycznego, nadaje jej status, czy też miano transcendentalnej. Pojawia 

się jednak pytanie: czym jest kantowski transcendentalizm? a właściwie transcenden-

talny status pojęć wyznaczających strukturę rozumu teoretycznego? Przy tym podkre-

ślę, że nie chodzi tu o określenie tych pojęć jako koniecznych i konstytutywnych wa-

runków myślenia teoretycznego, ale o ich status ontologiczny. Byłoby to tym samym 

pytanie o status tzw. warunków transcendentalnych poznania teoretycznego. Jest ono  

o tyle istotne jako, że sam Kant, wbrew parmenidejskiej zasadzie, że wszystko, co jest 
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pomyślane, a może być pomyślane jedynie jako „coś” ( to on), czyli jako byt, formom 

zmysłowości i kategoriom intelektu odmawia statusu bytu, a w każdym razie miana do 

bytu w pełnym znaczeniu tego słowa. Pojęcie bytu wydaje się funkcjonować w jego 

myśleniu już w znaczeniu zaproponowanym przez Tomasza z Akwinu, czyli jako łą-

czące określoność (esencję) z byciem (esse). W przekonaniu natomiast Kanta zasad-

ność teoretyczna pojęć wyznaczających strukturę rozumu poznającego sprowadza się 

jedynie do ich obowiązywania. Są one, należałoby powiedzieć, obowiązujące dla po-

znania teoretycznego, niezależnie od każdorazowej jego konkretyzacji. Oczywiście, 

takie rozwiązanie, wydaje się zakładać jednak jakiś model teoretyczności, który byłby 

obowiązujący, choć nie byłby bytem. Mówiąc paradoksalnie, ale zgodnie z założenia-

mi Kanta: chodziłoby tu o model, który nie istnieje, niemniej jednak obowiązuje. 

Do takiego wniosku też faktycznie doszli kontynuatorzy myśli filozofa króle-

wieckiego. Ideę tę wprost formułował i wyraził H. Rickert. Filozof ten pisząc o warto-

ściach, w tym także wartościach teoretycznych pojmował je właśnie jako nieistniejące 

choć obowiązujące. W tym sformułowaniu pojawia się jednak dość zasadniczy pro-

blem, dający się ująć w pytaniu o to: jak można mówić o obowiązywaniu czegoś, co 

nie może być pojęte jako byt, o ile w ogóle w tej sytuacji mogłoby być pojęte jako 

„coś”, i co więcej,  co w ogóle nie istnieje? Sytuacja ta, co najmniej wydaje się po-

twierdzać, przywołany wyżej, zarzut Brentany, iż kantowski transcendentalizm nie 

tylko nie zasługuje na miano metafizycznego, ale wręcz winien być określony jako 

mistycyzm poznawczy. Oznacza to jednak także, że zaproponowana przez Kanta idea 

uprawiania teorii poznania jako dziedziny określającej transcendentalne warunki pra-

womocności poznania teoretycznego, przy takim rozumieniu samego transcendentali-

zmu wikła się, jeśli nie we wzajemnie znoszące się antynomie, to, co najmniej jest ro-

dzajem metafizyki racjonalistycznej lub mistyki teoriopoznawczej. Inną już kwestią 

jest, choć także zgodnie z założeniami Kanta, że model ten, aby mógł spełniać zarów-

no wymogi poznania transcendentalnego jak i absolutnego winien w swoich ustale-

niach być wolny od uwikłań w empirię. A więc spełniać warunki czystego poznania 

rozumowego, czyli być rezultatem poznania syntetycznego a priori. Ideę takiego po-

znania, sformułował sam twórca transcendentalizmu – i jak sam to zresztą wykazał 

praktycznie, tak jak to miało miejsce w wypadku metafizyki – okazała się jednakże 
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niemożliwa do zrealizowania. Trudno byłoby zatem uznać transcendentalizm Kantow-

ski za spełniający wymogi, które sam jego autor stawiał przed nim. 

W kontekście podejmowanych wysiłków, można by dodać, że także próba R. In-

gardena uzasadnienia tzw. bezzałożeniowej teorii poznania jako poznania konse-

kwentnie apriorycznego nie wydaje się być możliwa do zrealizowania. Wikła się bo-

wiem ona choćby w założenia i zapośredniczenia językowe4. Oznacza to, że, dążąc 

nawet do najdalej posuniętej bezzałożeniowości i tym samym autonomii od innych 

dziedzin, w tym nauk szczegółowych, teoria poznania, o ile w jej ramach dokonuje się 

analizy statusu wiedzy teoretycznej i rozstrzygnięć o jej prawomocności, a więc roz-

strzyga się walor faktycznego poznania, musi pozostawać w relacji poznawczej do 

samej rzeczywistości poznania. A więc, także jej ewentualny model teoretyczny musi 

w jakiejś mierze odwoływać się, czyli być zapośredniczony w empirii. Oznacza to, że 

sam model realnego poznania teoretycznego nie spełnia wymogów poznania czystego 

a priori a więc i poznania absolutnego. Każdorazowo, zatem o ile jest uwikłany w em-

pirię, jest relatywny, względny. Tym samym, tak jak w porządku poznania naukowego 

nie jest możliwe poznanie absolutne, tak też nie wydaje się być możliwe absolutne 

uzasadnienie teorii poznania jako wiedzy rozstrzygającej o prawomocności stanowiska 

teoriopoznawczego5. 

Jednocześnie należałoby podkreślić, że niemożliwość spełnienia absolutnego 

modelu poznania nie jest jednoznaczna z tezą, że wszelkie wysiłki poznawcze w tym 

względzie są bezzasadne. Co najwyżej oznacza ona jedynie, że w uzasadnianiu pozna-

nia absolutnego, tak jak i w osiągnięciu wiedzy absolutnej, nigdy nie będziemy u celu 

a zawsze jedynie w drodze. Niemniej, tak jak rozpoznawanie właściwych dróg do celu 

jest lepsze niż bezcelowe błądzenie, tak należałoby stwierdzić, że postępowanie po 

rozpoznanych drogach, których niedoskonałości są znane, należy uznać za bardziej 

zasadne niż próby kroczenia po drodze, której być może w ogóle nie ma. Taką wydaje 

                                              
4 Szerzej na ten temat piszę w: Rozprawa druga, Filozofia a problem jej założeń i zapośredni-

czeń, [w:] Poznanie teoretyczne. Jego status i poznanie, Rzeszów 1999, s. 44–66. 
5 Należałoby w związku z tym zauważyć, że R. Ingarden występował z postulatem sformułowa-

nia absolutnej teorii poznania jako warunku absolutnego uzasadnienia poznania, czy też nawet roz-
strzygania o jego absolutnym statusie. Por. R. Ingarden, Intuicja i intelekt u H. Bergsona. Przedsta-
wienie teorii i próba krytyki, przekład z jęz. niemieckiego: M. Turowicz, [w:] R. Ingarden, Z badań 
nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, s. 163. 
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się droga, po której pragniemy kroczyć jako absolutnej, choć dla jej rozpoznania roz-

porządzamy dalekimi od absolutności środkami. Inaczej mówiąc, relatywność pozna-

nia nie jest rezygnacją z wiedzy o rzeczywistości. Nie jest „żadną wiedzą”, ale „jakąś”. 

Co najwyżej, zobowiązuje ona poznającego do ciągłego wysiłku mającego na celu 

pogłębienie i uzupełnienie już posiadanej. 

 

Czym byłyby jednak tego rodzaju kategorie, które miałyby wyznaczać model po-

znania prawomocnego? Czy też raczej należałoby tu użyć sformułowania aktualnie 

uznawanego za takie? Przede wszystkim, należałoby podkreślić, że aby mogły być 

uznane za obowiązujące muszą znajdować swoje potwierdzenie w bycie6. Aby mogły 

być zatem uznane za takie, a jednocześnie nie być narażone na zarzut pojęć o charak-

terze metafizycznym (tj. z których wywodzona jest rzeczywistość, a nie one są wy-

prowadzane z rzeczywistości) muszą same być realne, albo co najmniej mieć swoje 

uzasadnienie w tym, co realne. A zatem odnosić się do rzeczywistości empirycznej. 

Niemniej, tak je pojmując, tym samym wikłamy się w uzasadnianiu prawomocności 

poznania teoretycznego, na powrót nie tylko w bycie empirycznym, ale co więcej, po-

wracamy do przedmiotowego uzasadnienia kategorii pojęciowych wyznaczających 

prawomocność poznania teoretycznego. Negujemy tym samym podstawową ideę 

transcendentalizmu Kanta, uzasadnienia prawomocności poznania poza tezą o tożsa-

mości bytu i myśli. Jeśli natomiast dodamy, iż podstawą tego uzasadnienia jest rze-

czywistość teoretyczna, tzn. stan poznawczy poszczególnych dyscyplin i wyznaczają-

ce je faktycznie reguły zasadności formułowanych w ich ramach sądów, to tym sa-

mym, należałoby stwierdzić, że podstaw dla prawomocności poznania teoretycznego 

poszukujemy w samym myśleniu teoretycznym. Czy jednak nie oznacza to powrotu do 

błędnego koła w uzasadnianiu? Czy i w tym wypadku nie mamy do czynienia z analo-

giczną sytuacją jaką spotkaliśmy w wypadku uzasadnienia transcendentalizmu w uję-

ciu Kanta? Tym samym, tam także jak i tu odwołujemy się w uzasadnianiu myślenia 

teoretycznego do myślenia teoretycznego. 

                                              
6 Gdyby tego warunku nie spełniały, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, którą  przedstawiłem 

wyżej, omawiając propozycję Kanta. 
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Należałoby zauważyć, że formułowane tu stwierdzenia wymagają dokładniej-

szych rozróżnień terminologicznych. W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy 

faktycznie nie mamy tu do czynienia z sytuacją analogiczną jaka ma miejsce, gdy  

w uzasadnieniu prawomocności poznania teoretycznego odwołujemy się do wiedzy 

nauk szczegółowych, bądź też rezultatów jednej z nich. A więc, czy mamy tu do czy-

nienia z przypadkiem błędu petitionis principi?  

Odpowiadając zauważę, że postawienie tego pytania w tym kontekście kreuje, 

jak można by sądzić, co najmniej dwie różne sytuacje teoretyczne. Pierwsza z nich to 

ta, która wydaje się wynikać z uzasadnienia prawomocności wiedzy teoretycznej  

w granicach samego poznania teoretycznego; druga z faktu, iż wzorca wiedzy teore-

tycznej, czy też raczej podstaw dla sformułowania tego wzorca poszukujemy w po-

znaniu właściwemu naukom szczegółowym. Rozważę zatem każdą nich oddzielnie, 

choć faktycznie obie łącznie dotyczą tej samej rzeczywistości jaką jest poznanie i wy-

znaczają podstawę zasadności rozważań teoriopoznawczych. 

Powracając zatem do kwestii ewentualnego błędu petitionis principi należy 

stwierdzić, że w wypadku pierwszej z wymienionych, mimo zewnętrznych podo-

bieństw między prezentowaną tu sytuacją a odwołaniem się do rezultatów wiedzy na-

ukowej zachodzą istotne różnice. Powołanie się w uzasadnieniu prawomocności po-

znania teoretycznego na poznanie teoretyczne, w perspektywie samego myślenia teo-

retycznego nie może być uznane za błąd, ale raczej jest wyrazem zachowania konse-

kwencji reguły teoretyczności w ramach samego myślenia teoretycznego. Tym samym 

niezasadność formułowanego tu zarzutu wynika już z samego charakteru naszego uza-

sadnienia. Wszak uzasadnienie to ma spełniać wymóg „teoretyczności”, a więc jako 

takie winno być teoretyczne. Trudno byłoby w tym wypadku, o ile nie chcemy uzależ-

niać namysłu teoriopoznawczego od innych dziedzin działalności człowieka, poszuki-

wać go w regułach działań czy też wiedzy właściwej np. myśleniu religijnemu, arty-

stycznemu czy też politycznemu. Jednocześnie nie sposób tu nie dodać, że nie oznacza 

to, że tym samym twierdzę tu, iż nie jest zasadny a tym bardziej możliwy namysł nad 

poznaniem z perspektywy myślenia właściwego dla tych dziedzin. Nie sposób zatem 

wykluczyć rozważań mających zarówno na celu uzasadnianie jak i podważanie zasad-

ności poznania teoretycznego w ramach myślenia religijnego, czy też moralnego, a 
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więc tego, co określa się pojęciem rozumu praktycznego. Będą to jednak odpowiedzi 

na pytanie np. o przydatność, bądź też zbędność poznania teoretycznego z perspekty-

wy tych dziedzin życia praktycznego, np. negacja poznania naukowego z perspektywy 

myślenia religijnego, czy też politycznego. Problemem nie jest zatem samo teoretycz-

ne uzasadnienie prawomocności poznania teoretycznego ale raczej jego konsekwentne 

i wystarczająco uargumentowane przeprowadzenie.  

Co najwyżej, należałoby dodać, że mamy tu do czynienia z sytuacją, w której po-

dejmując kwestię statusu prawomocności wiedzy teoretycznej dokonujemy namysłu  

z perspektywy każdorazowo przyjętej koncepcji poznania teoretycznego nad tym, co 

pojęciem tej wiedzy określamy. Można by stwierdzić, że dokonujemy namysłu nad 

poznaniem teoretycznym z perspektywy przyjętej metateorii jaką jest pewna perspek-

tywa teoriopoznawcza. Perspektywa, należałoby powiedzieć, która w swej wersji po-

stulatywnej winna być wolna od jakichkolwiek założeń, które nie zostałyby poddane 

namysłowi7 i przyjęte na podstawie ich intelektualnej oczywistości. Nie wydaje się 

zatem zachodzić tu sytuacja w której można by zasadnie formułować zarzut petitionis 

principii. 

Problem jednak w tym, że „każdorazowo przyjęta perspektywa poznania teore-

tycznego, która wyznacza płaszczyznę naszego namysłu” nad prawomocnością pozna-

nia konstytuuje się w doświadczeniu tego, co należałoby określić tu pojęciem rzeczy-

wistości poznania teoretycznego. Tym samym jest formułowana na podstawie mniej-

szej lub większej znajomości dziejów myślenia teoretycznego, a więc poszczególnych 

jego koncepcji jak i osiąganych wyników poznawczych; dotychczasowych konkrety-

zacji poznania teoretycznego. Uwzględniając choćby tylko tego rodzaju momenty, nie 

sposób zatem wykluczyć, w wypadku teorii poznania jako dyscypliny rozstrzygającej 

kwestię statusu wiedzy, zapośredniczeń w funkcjonujących koncepcjach poznania teo-

retycznego i formułowanej w jego ramach wiedzy teoretycznej. Czy zatem sytuacja ta 

nie jest potwierdzeniem zasadności tezy o zapośredniczeniu teorii uzasadniającej  

w rzeczywistości, której zasadność jest uzasadniana? A więc, zasadności zarzutu peti-

tionis principi tego sposobu myślenia. 

                                              
7 Inną już kwestią jest, czy perspektywa ta spełnia postulowane wymogi. 
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Odpowiadając na to pytanie, należałoby zauważyć, że w omawianych tu wypad-

kach, nie chodzi bynajmniej o odwoływanie się do dotychczasowej wiedzy, czy też 

dotychczasowych rozwiązań teoretycznych, ale o refleksję w ramach myślenia teore-

tycznego nad dotychczasową wiedzą teoretyczną. Nad tym, czym ta wiedza, czy też 

mówiąc ogólniej: poznanie „jest”? Jest to pytanie o poznanie jako poznanie, czyli  

o byt jako całość, czy też jako pewne „coś”. Inaczej mówiąc, w swoich ustaleniach nie 

odwołuje się do wiedzy nauk szczegółowych, a więc fizyki, biologii, psychologii czy 

też nawet socjologii ale poddaje te nauki wraz z zawarta w nich wiedzą namysłowi. 

Przy tym, widzi w nich jako przedmiocie poznania pewien sposób realizacji aktywno-

ści człowieka w świecie i jego rezultaty. A nawet w sytuacjach, gdy tezy nauk szcze-

gółowych zostały uznane za twierdzenia teoriopoznawcze, zostają one przyjęte nie na 

zasadzie akceptacji wiedzy poszczególnych dyscyplin szczegółowych jako pewnych 

informacji faktycznych, ale dlatego, iż rzeczywistość przedmiotowa której dotyczą 

została poddana namysłowi a jego rezultaty przyjęte na zasadzie oczywistości intelek-

tualnej. O tyle też, nawet wtedy gdy ustalenia teorii poznania bazują na dotychczaso-

wych wzorcach, czy też osiągnięciach wiedzy teoretycznej, to jako ustalenia tej teorii 

znajdują ona swoje potwierdzenie w właściwej im oczywistości, potwierdzającej tym 

samym ich prawomocność. Odwołanie się w tym wypadku do oczywistości oznacza 

także, iż w porządku aktualnie możliwego uzasadnienia formułującego je podmiotu, 

podmiot ten odwołuje się do tego, co dla właściwego mu myślenia ostateczne. 

Tę sytuację należy odróżnić od tzw. bezpośredniego zapośredniczenia uzasadnie-

nia prawomocności wiedzy teoretycznej w wiedzy nauk szczegółowych. Ma ona miej-

sce między innymi wtedy, gdy jedna z nauk szczegółowych, bądź też rezultaty po-

szczególnych z nich podnoszone są do rangi dyscypliny, czy też wiedzy z perspekty-

wy, której dokonuje się analizy pozostałych nauk, bądź też rozstrzyga o prawomocno-

ści formułowanych w nich rezultatów. Taka sytuacja wydaje się nie tylko budzić uza-

sadnione obawy, na co wskazali Husserl i Ingarden, zachodzenia błędu petitionis prin-

cipii. Wyjście z tej sytuacji upatrywali oni w możliwości sformułowania tzw. bezzało-

żeniowej teorii poznania. 
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Powracając jednak myślą do poprzednio omawianej sytuacji teoretycznej, należa-

łoby zatem podkreślić, że wychodzimy tu nie z faktu nauki (resp. – poznania), tak jak 

wydaje się postępować Kant uznając mechanikę Newtona, bez poddania jej analizie, 

za model poznania prawomocnego. Pierwotny jest tu namysł nad poznaniem bez przy-

pisywania jakiejkolwiek teorii naukowej z góry waloru jej prawomocności, a tym bar-

dziej statusu poznania absolutnego (resp. – apodyktycznego). Nauka, faktyczne po-

znanie teoretyczne, nie jest tu zatem wzorcem teoretyczności a jedynie przedmiotem, 

który poddany namysłowi pozwala na uogólnienia i formułowanie reguł oraz na okre-

ślanie waloru formułowanych w jego ramach twierdzeń. Konsekwencją tych ustaleń 

jest teoria poznania (resp. – teoria wiedzy, nauki). Ta, swoją zasadność winna znajdo-

wać w namyśle nad własnymi założeniami i formułowanymi tezami. Jako taka sytuuje 

się ona na poziomie metateorii, będąc tym samym – można by powiedzieć – teorią 

teorii, czy też nauką o nauce. O tyle też trudno byłoby w tym wypadku mówić o uza-

sadnianiu prawomocności poznania teoretycznego poprzez odwołanie się do tez, czy 

też wiedzy, która sama wymaga uzasadnienia. Inną natomiast już jest kwestią zasad-

ność tak sformułowanej teorii poznania. Pojawia się tutaj problem jej samouzasadnie-

nia, bądź też uzasadnienia jej w perspektywie kolejnej teorii jako metateorii wobec 

uzasadniającej teorii poznania. 

Konkludując te uwagi, można przyjąć, że o ile powyższe ustalenia uznamy za za-

sadne, to możliwe jest sformułowanie teorii poznania wolnej od zarzutu błędu petitio 

principi. Stwierdzenie to pozwala także na podjęcie pytania o możliwość sformułowa-

nia teorii poznania odwołującej się do warunków, które można by uznać, co najmniej 

w porządku każdorazowego aktualnego myślenia , za ostateczne i konstytutywne dla 

jego określenia. Inną natomiast już kwestią jest, czy mogą one zostać uznane za abso-

lutne, nie podlegające relatywizacji, czy też także ich obowiązywanie napotyka na 

granice swej zasadności? 
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4. Teoria poznania jako transcendentalizm koniecznych i konstytutywnych, 

a zarazem granicznych warunków pojmowania poznania teoretycznego (uwagi 

końcowe) 

Podejmując w przedstawionym tu kontekście kwestię teorii poznania definiującej 

się poprzez tzw. transcendentalne warunki jej prawomocności stajemy w dość szcze-

gólnej sytuacji. Przede wszystkim transcendentalizm zostaje tu pozbawiony nie tylko 

metafizycznego, ale i jakkolwiek idealnego (idealizującego) uzasadnienia. Płaszczyzną 

jego uzasadnienia pozostaje jedynie rzeczywistość empiryczna jaką jest nauka  

w swym kulturowym i historycznym wymiarze. Czy zatem takie uzasadnienie, w tej 

sytuacji, mogłoby zasługiwać na określenie transcendentalnego jest możliwe? Czy 

raczej nie pozostajemy tu w sytuacji swoistego contradictio in adjecto wobec samej 

idei transcendentalizmu? Pytanie to tym bardziej jest zasadne, że sam twórca pojęcia 

transcendentalizmu I. Kant definiując ten sposób myślenia pisał: „Transcendentali-

zmem nazywam wszelkie poznanie, które zajmuje się w ogóle nie tyle przedmiotami, 

ile naszym sposobem uznawania przedmiotów, o ile ten ma być a priori możliwy. Sys-

tem takich pojęć nazywałby się filozofią transcendentalną” 8. Oznacza to, jeszcze ina-

czej mówiąc, że same reguły uzasadniające prawomocność poznania teoretycznego 

winny mieć status wiedzy bezpośrednio apriorycznej, bądź co najmniej być wywie-

dzione z tego rodzaju wiedzy. A wiec wiedzy, która w żaden sposób nie odwołuje się 

do tego, co empiryczne. W tej sytuacji odwołanie się do rzeczywistości empirycznej 

wydaje się wykluczać wszelkie uzasadnienie transcendentalne. 

Jednocześnie pragnę zauważyć, że już we wcześniejszych uwagach starałem się 

wykazać, że realizacja tego rodzaju idei poznania nie jest możliwa. Podjęta przez sa-

mego Kanta próba uzasadnienia apriorycznego statusu norm prawomocności wiedzy 

teoretycznej faktycznie swoją podstawę znajduje w stanie wiedzy tego czasu, której 

ideał w tym czasie wyrażała mechanika Newtona. A więc, faktycznie jej uzasadnienie 

miało charakter aposterioryczny. Oznacza to tym samym, że kantowski postulat po-

znania apriorycznego należałoby uznać, przynajmniej w tym jego ujęciu za niespeł-

niony, a samą ideę tego poznania za pustą. Podejmując ostatnią część przytoczonej 

                                              
8 8 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przekł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957, s. 86; A 11, 

B25. 
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poprzednio wypowiedzi Kanta w związku z określeniem „transcendentalizmu w której 

stwierdza: „o ile ten ma być a priori możliwy”, należałoby stwierdzić, że w tej wersji 

nie jest on możliwy. Nie oznacza to jednak, że tym samym za taką należałoby także 

uznać samą ideę transcendentalizmu jako formułę uzasadnienia prawomocności po-

znania teoretycznego.  

Aby jednak odpowiedzieć na sformułowane tu pytania, w pierwszej kolejności 

wskaże na znaczenie używanego tu pojęcia transcendentalizm. Ustalenie treści tego 

pojęcia pozwoli nam także na określenie teorii poznania jako poznania transcendental-

nego. Zauważę zatem, że w samym określeniu „transcendentalizmu” nie nawiązuję 

bynajmniej do idei kantowskiego aprioryzmu ale do tego znaczenia łacińskiego poję-

cia transcendo, endi,ensum tj. przejść, przestąpić, przekroczyć, przestąpić, w którym 

wyrażana zostaje idea poznania teoretycznego jako myślenia przekraczającego9. Kate-

gorie transcendentalne to inaczej pojęcia graniczne każdorazowego stanu wiedzy. 

Swoją zasadność sytuują one na granicach wiedzy, której przekroczenie w aktualnych 

formach myślenia wydaje się niemożliwe i o tyle są one dla tej wiedzy i tego myślenia 

zarazem określające. Nie oznacza to jednak, że w kolejnych aktach poznawczych nie 

mogą być przekroczone. Transcendere bowiem to także przekraczanie. Transcendenta-

lizmu nie wiążę tu zatem ze statusem ontycznym, czy też ontologicznym kategorii po-

znawczych. Krótko mówiąc: transcendentalizm to nie sposób istnienia kategorii po-

znawczych. A więc istnienia ich w porządku metafizycznym, idealnym czy też nawet 

w jakiś sposób specyficzny, który można by nazwać właśnie transcendentalnym. Co 

więcej, należałoby stwierdzić, że jeśli pojęcia te obowiązują w porządku rzeczywiste-

go poznania teoretycznego to istnieją one w porządku tego poznania, a więc jako rze-

czywiste kategorie myślenia teoretycznego, tj. naukowego i filozoficznego. 

Można by powiedzieć, że transcendentalność jest tu wiązana ze sposobem w jaki 

pojęcia te orzekają o rzeczywistości, która jest przedmiotem ich ujęcia. Tym też różnią 

się od nazw czy też pojęć predykatywnych, że ujmują one rzeczywistość przedmioto-

wą nie tylko ze względu na to, co dla jej ujęcia jako takiej jest konieczne i konstytu-

tywne, ale także, przy aktualnym stanie wiedzy, w swej ogólności nie jest przekraczal-

                                              
9 Teanscendentalizm, także w ujęciu I. Kanta, nawiązuje do tego znaczenia pojęcia transcende-

re. 
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ne. Inaczej mówiąc, swoim zakresem obejmują wszystkie możliwe jej przypadki  

i zgodnie ze stanem tej wiedzy, i jej wymogami nie sposób sformułować na określenie 

tej rzeczywistości pojęć bardziej ogólnych. Zgodnie także z tą tezą, teoria poznania 

jako transcendentalizm winna wyjaśniać rzeczywistość poznania poprzez to jak stosują 

się wobec tej rzeczywistości jako właściwego jej przedmiotu pojęcia ją wyjaśniające. 

W tym wypadku winny być w swojej ogólności i konieczności nie tylko konstytutyw-

ne dla niej, ale i nieprzekraczalne. 

Konkludując, można by zapytać, jakie pojęcie w wypadku określania poznania 

teoretycznego należałoby uznać za transcendentalne? Odpowiadając podkreślę, że 

każdorazowo będzie to zależało od perspektywy poznawczej, w której będzie formu-

łowana sama teoria poznania. Wychodząc z tezy, iż poznanie jest formą realizacji ak-

tywności bytu ludzkiego, za tego rodzaju konieczne i konstytutywne kategorie pozna-

nia teoretycznego należałoby w pierwszej kolejności uznać pojęcia określające warun-

ki jego realizacji. A więc, na specyficzne warunki działania poznawczego. Do nich 

niewątpliwie będą należały podmiot, przedmiot i metoda poznania. Trudno byłoby 

mówić o poznaniu nie uwzględniając tego, kto poznaje jak i tego, co jest poznawane 

oraz sposobu realizacji tej aktywności. Jednocześnie poszczególne z tych kategorii 

pozostają nie tylko we wzajemnych relacjach, ale także zostają uwikłane w kontekst 

samego działania poznawczego. To bowiem nie realizuje się w rzeczywistości wypre-

parowanej z kontekstu realnego świata, ale w większej lub mniejszej mierze jest w nim 

zapośredniczone. Oznacza to, że poznania nie sposób rozważać poza kontekstem  

w którym, i poprzez który staje się działaniem realnym, a tym samym i poznaniem 

tego, co jest jako „coś”. A zatem pojawia się tu konieczność wskazania na warunki 

jego realizacji. Poznanie, jak każde działanie, czy każda inna formuła działalności 

świadomej jest intencjonalne, a więc nakierowane jest na pewien cel. Celem w tym 

wypadku jest właśnie samo poznanie, czyli przedstawienie rzeczywistości taką, jaką 

jest, czyli na prawdę. Jednocześnie, nakierowanie działania na jakikolwiek inny cel 

powoduje, iż staje się ono działaniem o innym charakterze, a więc: religijnym, moral-

nym politycznym czy też ideologicznym. Prawda nie tylko jest tu pojęciem koniecz-

nym i konstytutywnym dla określenia poznania, ale także nieprzekraczalnym, i jako 

taka niemożliwa do odrzucenia bez zanegowania samego poznania. W tym znaczeniu 
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jest wartością wyznaczającą tego rodzaju działania. W każdym innym wypadku po-

znanie staje się grą w pojęcia, ich układanką spełniającą np. wymogi koherencyjności 

itp. Nabiera tym samym charakteru ludycznego, bądź też innego rodzaju, stając się 

sztuką, bądź też zajęciem służącym do „zabijania czasu”. Prawda jest jednak nie tylko 

wartością wyznaczającą konkretne działania poznawcze, ale także ideą determinującą 

wszystkie tego rodzaju działania i w tym sensie jest ideą regulatywną poznania teore-

tycznego. Prawda to także konkretne sądy formułowane o rzeczywistości. A więc po-

jawia się pytanie o podstawę uznania poszczególnych określeń. Oczywiście, w każ-

dym z tych wypadków jest to nie tylko problem określenia prawdy, ale i określenia 

waloru samych rezultatów poznawczych, a więc kwestia prawomocności wiedzy teo-

retycznej. Inną już kwestią jest, że dla każdej formy działalności poznawczej, podda-

nej analizie z perspektywy teorii poznania, daje się wskazać na jej określenia trans-

cendentalne. Oznacza to jedynie, że przedmiot teorii poznania wymaga ciągłego i sys-

tematycznego badania. Problem jedynie w tym, aby formułując tego rodzaju perspek-

tywę zakreślić możliwie ogólny horyzont poznawczy, poza którym rzeczywistość, ja-

ko tego rodzaju przedmiot poznania, nie daje się ujmować pojęciowo. 

Jednocześnie jednak należy zauważyć, że tak pojmowane pojęcia transcendental-

ne swoją graniczność, czy też nieprzekraczalność i tym samym absolutność zachowują 

jedynie w ramach systemu wiedzy, w którym zostały sformułowane. Oznacza to, iż ich 

absolutność, wraz ze zmianą stanu wiedzy, a w szczególności z jej rozwojem może 

ulec i ulega relatywizacji. Można by dodać, że ten proces relatywizacji, czyli ciągłego 

przekraczania granic pojęciowego ujmowania i uzasadniania prawomocności poznania 

teoretycznego, wydaje się być immanentny samemu myśleniu teoretycznemu. W tym 

wypadku realizuje się on w ramach maksymalizacji myślenia filozoficznego jako dzia-

łania anatelicznego.  


