
Wprowadzenie

Niniejsza	książka	jest	próbą	krytycznej	analizy	kluczowych	stanowisk	w	nowo-
żytnej	filozofii	pod	kątem	sporu	o	obecność	i	sposób	funkcjonowania	poję-
ciowej	treści	w	zmysłowej	percepcji.	Zagadnienie	to	zostało	sformułowane	
w	często	komentowanej	rozprawie	Johna	McDowella,	Mind and World	(pierwsze	
wyd.	z	1994	roku),	która	rozpoczęła	na	nowo	(trwającą	od	końca	XX	wieku	do	
dziś)	dyskusję	o	naturze	treści	percepcyjnej	i	tego,	w	jaki	sposób	ujawnia	się	
ona	w	aktach	postrzegania.	Kwestia	sposobu	istnienia	pojęciowej	treści	stanowi	
sedno	stanowiska	konceptualizmu	w	filozofii	percepcji1,	które	głosi,	iż	postrze-
ganie	jest	już	pewną	formą	wiedzy,	albowiem	zmysłowy	kontakt	z	jakimś	
przedmiotem	X	jest	jednocześnie	przejawem	wiedzy,	iż	ów	X	jest	postrzegany	
i	rozpoznawany,	a	więc	że	w	postrzeżeniu	obecne	być	musi	pojęciowe	ujęcie	
owego	X.	Konceptualizm	odrzuca	więc	podział	na	treść	zmysłową	i	wiedzę	
wywiedzioną	z	doświadczenia,	albowiem	stoi	na	stanowisku,	iż	pomiędzy	
stwierdzeniem	„postrzegam	X”	a	„wiem,	że	postrzegam	X”	nie	ma	różnicy.	
Zatem	wbrew	pewnej	tradycji	filozoficznej,	podkreślającej	pasywny	charakter	
postrzegania,	konceptualizm	podkreśla,	iż	percepcja	nie	jest	czymś	zupełnie	
biernym,	bo	jest	już	formą	poznawczej	aktywności,	gdzie	doznanie	czegoś	
jest	jednocześnie	związane	z	aktem	rozpoznawania,	zaś	postrzeżenie	(percy-
powanie)	okazuje	się	syntetycznym	ujęciem	danych	wraz	z	ich	pojęciowym	
powiązaniem.	Skoro	–	jak	podkreśla	McDowell	–	w	zmysłowym	doświad-

1 Poza	McDowellem	stanowisko	to	prezentuje	np.	B.	Brewer	w	pracy	Preception and Reason,	
Oxford	–	New	York	1999.	Wśród	prac	będących	w	opozycji	wobec	tezy	o	pojęciowej	treści	
w	percepcji	można	wymienić	m.in.:	F.	Dretske,	Naturalizing the Mind,	Cambridge	1995;	T.	Crane,	
The Nonconceptual Content of Experience,	[w:]	The Contents of Experience: Essays on Perception, (red� 
T.	Crane),	Cambridge	–	New	York	1992;	Ch.	Peacocke,	A Study of Concepts,	Cambridge	1992,	
a	także	liczne	prace:	J.	L.	Bermudeza	oraz	R.	Hanny.	Szerzej	o	sporze	conceptual versus non-
conceptual content	w:	Essays on nonconceptual content,	(red.	Y.	H.	Gunther),	Cambridge	–	London	
2003;	Mind in World. Essays on John McDowell’s Mind and World,	(red.	J.	Boros),	Brambauer	2005.
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czeniu	ustala	się,	że	X	jest	faktem,	to	doświadczenie	ujawnia	podmiotowe	
zaangażowanie	w	postaci	wydawania	sądów.	To	zaś	jest	możliwe	o	ile	nasza	
zdolność	do	pojęciowej	organizacji	tego,	co	doznawane,	jest	już	obecna	w	pro-
cesie	postrzegania,	zaś	treści	zmysłowe	nie	są	po	prostu	zebrane	i	zestawione	
przez	umysł,	lecz	występują	jako	upojęciowione2�

Aktywny	charakter	funkcjonowania	umysłu	nie	jest	w	konflikcie	ze	stano-
wiskiem	epistemologicznego	realizmu,	albowiem	konceptualizm	przyjmuje	
receptywny	charakter	otrzymywania	treści3.	Z	drugiej	jednak	strony,	stano-
wisko	to	nie	polega	na	prostym	przyjęciu	tezy,	iż	by	spostrzegać	przedmiot	
X,	należy	najpierw	posiadać	jego	pojęcie,	w	postaci	gotowej	wiedzy,	bo	rezul-
tatem	takiego	ujęcia	byłaby	jakaś	wersja	natywizmu.	Konceptualizm	w	wer-
sji	prezentowanej	tutaj	odrzuca	dualizm	treści	doświadczenia	i	pojęciowego	
ujęcia	na	poziomie	postrzegania4	i	głosi,	iż	przedmiotami	percepcji	nie	są	dane	
zmysłowe	czy	pewne	empirycznie	dostępne	indywidua,	lecz	to,	co	postrzega-
my,	to	poszczególne	rzeczy	i	ich	własności	lub	całe	zdarzenia	(sytuacje),	o	ile	
zmysłowe	treści	występują	w	percepcji	jednocześnie	i	zawsze	wraz	z	aparaturą	
pojęciową	umysłu.	Innymi	słowy,	właściwa	reprezentacyjna	zawartość	zmysło-
wego	doświadczenia	stanowi	jedność	treściowo–pojęciową,	bo	stanowi	przejaw	
syntetyczno-konstrukcyjnej	działalności	naszego	umysłu,	który	poszczególne	
zmysłowe	istotności	ujmuje	zawsze	w	relacji	z	ogólnymi	i	przekonaniowy-
mi	komponentami.	W	ten	sposób	świat	doświadczenia	ma	charakter	zbioru	
przedmiotów	fizycznych	i	stanów	rzeczy,	a	nie	partykularnych	danych	(idei),	
funkcjonujących	rzekomo	jako	elementy	niezależne	i	odseparowane	od	innych	
czynności	umysłu.	Ostatecznie	więc	stanowisko	głoszące	istnienie	pojęciowej	
treści	percepcji	można	sprowadzić	do	następującej	struktury	twierdzeń,	sfor-
mułowanej	przez	Billa	Brewera:
1� Doświadczenia	oparte	na	percepcji	dostarczają	racji	dla	naszych	empirycz-

nych	przekonań	o	faktach5;
2� Odrzucenie	powyższej	tezy	wyklucza	nasze	przekonania	o	istnieniu	ze-

wnętrznego,	niezależnego	od	umysłu	przestrzennego	świata6;
3� Ponieważ	mamy	przekonanie	o	istnieniu	zewnętrznego,	niezależnego	

od	umysłu	przestrzennego	świata,	to	przekonanie	to,	odnoszące	się	do	

2 Por.	J.	McDowell,	Mind and World. With a New Introduction,	Cambridge	–	London	1996,	s.	9.
3 Por� ibidem,	s.	10.
4 W	tym	sensie	McDowell	i	Brewer	odrzucają	trzeci	dogmat	empiryzmu,	sformułowany	przez	
D.	Davidsona	–	por.	D.	Davidson,	On the Very Idea of a Conceptual Scheme,	[w:]	D.	Dawidson,	In 
Inquiries Into Truth and Interpretation,	Oxford	1984,	s.	183–198,	a	szczególnie	s.	189	i	nast.
5 Por.	B.	Brewer,	Preception and Reason,	Oxford	–	New	York	1999,	s.	18.
6 Por� ibidem,	s.	20.
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poszczególnych	rzeczy,	jest	określone	na	podstawie	pewnych	relacji	obec-
nych	w	postrzeganiu,	których	zauważenie	wynika	z	wnioskowania	zawar-
tego	pomiędzy	percepcjami	a	przekonaniami7;

4� Racje	dla	naszych	przekonań	o	zewnętrznym	świecie	oparte	na	wniosko-
waniu	wymagają	pojęciowego	zaplecza,	zatem	reprezentacyjna	treść	per-
cepcji	musi	mieć	konceptualnie	określoną	strukturę,	by	dostarczać	racji	
dla	naszych	przekonań	o	zewnętrznych	rzeczach	wokół	nas8�
W	książce	tej	stanowisko	konceptualizmu	traktuję	jako	tezę	wyjściową,	by	

wskazać	specyficzną	obecność	problemu	pojęciowej	percepcji	w	wielu	stano-
wiskach	w	filozofii	nowożytnej.	Pojęciową	treść	traktuję	tutaj	nie	tylko	jako	
przejaw	aktywności	myślenia	w	postaci	wnioskowania	czy	wydawania	sądów,	
obecnych	w	procesie	postrzegania.	Konceptualizm	pojmuję	jako	tezę	wyjaś-
niającą	charakter	percepcji,	który	polega	na	rozpoznawaniu	przedmiotu	X,	 
posiadającego	pewne	ogólne	własności,	wspólne	dla	danego	zbioru	przed-
miotów,	co	z	kolei	jest	przejawem	nie	tylko	doznawania	(posiadania	wrażeń),	
ale	także	pojęciowej	identyfikacji	obecnych	w	postrzeganiu	relacji	i	ogólnych	
określeń	rzeczy.	Inaczej	mówiąc,	postrzeganie	przedmiotu	X	jest	już	rodzajem	
wiedzy,	bo:
1)	 doznawane	treści	są	inferencyjnie	uznane	za	korelat	własności	zewnętrz-

nego	przedmiotu	i	w	ten	sposób	postrzeganie	jest	nie	tylko	recepcją,	ale	
także	przekonaniem	o	realnych	własnościach	przedmiotu	X;

2)	 postrzeganie	jest	także	rozpoznawaniem	relacji	„pomiędzy”	doznawanymi	
treściami	i	wspólnymi,	ogólnymi	prawidłami	określającymi	oraz	wiążą-
cymi	postrzegane	treści;

3)	 relacje	i	ogólne	prawidła	zawarte	w	postrzeganiu	treści	występują	w	po-
staci:	
a)	 jedności	tego,	co	dane;
b)	 współwystępowania	treści;
c)	 określeń	ilościowych	(np.	wielkość,	kształt);
d)	 przestrzenno-czasowego	charakteru	powiązań	tego,	co	dane.
Tak	pojmowany	konceptualizm	nie	neguje	tego,	że	doznawanie	treści	jest	

podstawą	całego	procesu	postrzegania	i	że	percepcja	ma	za	swój	przedmiot	
realne	własności	rzeczy.	Konceptualizm	pojmuję	tutaj	jako	stanowisko,	które	
traktuje	postrzeganie	jako	doznawanie	i	zarazem	pojęciową	identyfikację	rela-
cji	oraz	ogólnych	określeń.	Stanowisko	to	wynika	z	przekonania,	które,	moim	
zdaniem,	charakteryzowało	nowożytną	refleksję	filozoficzną,	iż	postrzega-
7 Por� ibidem,	s.	22.
8 Por� ibidem,	s.	149;	por.	także:	B.	Brewer,	Perceptual Experience Has Conceptual Content, [w:]	
Contemporary Debates in Epistemology,	(red.	M.	Steup,	E.	Sosa),	Oxford	2005,	s.	217–230.
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nie	nie	jest	niezależnym	od	myślenia	procesem,	bo	wynika	z	zaangażowania	
umysłu	w	system	rozpoznawania,	klasyfikowania	czy	syntezy	doznawanych	
treści.	Wskazanie	tego	problemu	stanowi	więc	interpretację	kilku	kluczowych	
stanowisk	w	filozofii	nowożytnej	lub	–	innymi	słowy	–	jest	odczytaniem	zna-
nych	teorii	percepecji	z	punktu	widzenia	konceptualizmu.

McDowell,	nawiązując	do	koncepcji	„mitu	danych”,	sformułowanej	przez	
Wilfrida	Sellarsa9,	podkreśla,	iż	stricte	pojęciowy	charakter	percepcji	jest	pre-
zentowany	najpełniej	w	postaci	kantowskiego	transcendentalizmu	czy	w	sta-
nowisku	Hegla10.	Usiłuję	w	tej	książce	wskazać,	iż	nie	tylko	u	Kanta	i	Hegla	
można	zauważyć	wyraźnie	wyartykułowaną	tezę	konceptualizmu	w	odnie-
sieniu	do	natury	treści	postrzeżeń.	Stawiam	tutaj	tezę,	iż	jeśli	McDowell	ma	
rację,	to	jego	twierdzenie	nie	odnosi	się	tylko	do	opisywanych	przez	niego	
koncepcji,	ale	jest	także	prawdziwe	w	odniesieniu	do	innych	stanowisk	oma-
wiających	problem	postrzegania.	Pewne	wskazówki	mówiące	o	pojęciowej	
treści	percepcji	można	odnaleźć	w	wielu	propozycjach,	nawet	tych,	które	są	
dalekie	od	perspektywy	transcendentalizmu	czy	idealizmu11.	Praca	niniejsza	
nie	jest	więc	historyczną	rekonstrukcją	stanowisk.	Staram	się	w	niej	raczej	
9 Według	Sellarsa	nie	jest	możliwe	ujęcie	bazowe	pewnych	nagich	danych,	które	stanowiły-
by	podstawę	do	wiedzy	o	faktach,	bo	wiedza	zakłada	użycie	pojęć	i	wnioskowania;	albo	więc	
doznajemy	jedynie	partykularnych	treści,	ale	nie	możemy	na	tej	podstawie	mieć	wiedzy,	albo	
doznawanie	jest	już	jakąś	wiedzą,	ale	wtedy	percepcja	nie	może	być	tylko	ujęciem	samych	
danych	–	por.	W.	Sellars,	Empiricism and the Philosophy of Mind,	[w:]	Minnesota Studies in the Phi-
losophy of Science,	I,	1956,	s.	253–259.	Krytycy	McDowella	często	zwracają	uwagę,	iż	autor	Mind 
and World	niewłaściwie	odczytał	intencje	Sellarsa	–	por.	np.	W.	A.	deVries,	McDowell, Sellars, and 
Sense Impressions,	[w:]	John McDowell: Experience, Norm, and Nature,	(red.	J.	Lindgaard),	Malden	
–	Oxford	2008,	s.	32–48.
10 Por.	J.	McDowell,	Having the World in View. Essays on Kant, Hegel and Sellars,	Cambridge	–	
London	2009,	s.	147–184;	J.	McDowell,	Hegel and the Myth of the Given,	[w:]	Das Interesse des Denkens: 
Hegel aus heutiger Sicht,	(red.	W.	Welsch,	K.	Vieweg),	München	2003,	s.	75–88.
11 R.	Piłat,	pytając,	„czym	jest	konkret?”	w	akcie	postrzegania,	wskazuje	na	zasadniczy	prob-
lem	z	odpowiedzią	na	to	pytanie,	ponieważ	trudno	uchwycić	treści,	które	byłyby	niezależne	
od	pojęciowych	modeli	obecnych	w	zmysłowym	doświadczeniu	–	por.	R.	Piłat,	Doświadczenie 
i pojęcie. Studia z fenomenologii i filozofii umysłu,	Warszawa	2006,	s.	17.	Autor	tej	pracy	zajmuje	
się	wyjaśnieniem	różnic	i	relacji	pomiędzy	ujęciem	fenomenologicznym	a	dokonaniami	nauk	
szczegółowych,	badających	procesy	poznawcze,	i	jednocześnie	wskazuje	na	konieczność	stricte 
filozoficznego	ujęcia	relacji	pomiędzy	postrzeganiem	a	wiedzą	pojęciową,	albowiem	nauki	
szczegółowe	–	pomimo	ogromnego	rozwoju	i	interdyscyplinarności	swoich	nowych	postaci	
(kognitywistyka)	–	funkcjonują	na	innym	poziomie	wyjaśniania	problemu	doświadczenia	(por.	
ibidem,	s.	143).	R.	Piłat	wskazuje	oczywiście	na	pojęciowy	charakter	percepcji,	jako	aktywności	
poznawczej,	nie	mówi	jednak	o	pojęciowej	naturze	samej	treści	percepcyjnej.	Gdyby	jednak,	
nawiązując	do	powyższego	pytania	i	odnosząc	je	do	zawartości	niniejszej	pracy,	zapytać:	„czym	
jest	percypowana	treść?”,	to	równie	trudno	byłoby	wskazać	jej	obecność	w	postrzeganiu,	jako	
funkcjonującej	poza	pojęciowym	ujęciem.	W	moim	przekonaniu	odczytanie	filozofii	nowożyt-
nej	jako	antycypacji	stanowiska	konceptualizmu	we	współczesnej	filozofii	percepcji	stanowi	
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wyłonić	z	nich	pewne	wątki,	świadczące	o	obecności	konceptualnego	charak-
teru	naszego	postrzegania,	mając	wszakże	świadomość	ryzyka,	iż	wskazując	
na	nie,	wykraczam	niekiedy	w	swoich	rozważaniach	poza	literę	czy	intencje	
ówczesnych	autorów.

W	moim	przekonaniu	filozofia	nowożytna	–	od	Kartezjusza	do	Hegla	–	sta-
nowi	znakomity	inkubator,	w	którym	wykluwały	się	i	umacniały	zasadnicze	
stanowiska	w	odniesieniu	do	kwestii	natury	aktu	percepcji	i	jej	przedmiotu.	
Współczesne	polemiki,	zwłaszcza	z	obszaru	filozofii	analitycznej,	niejedno-
krotnie	(w	jawny	lub	ukryty	sposób)	odwołują	się	do	wypracowanych	tez	i	sta-
nowisk	w	filozofii	nowożytnej	–	zwłaszcza	jeśli	chodzi	o	zagadnienie	danych	
zmysłowych,	relacji	pomiędzy	wrażeniami	a	przedmiotami	fizycznymi	czy	roli	
pojęciowego	i	inferencyjnego	komponentu,	zawartego	w	postrzeganiu.	Nowo-
żytne	spory	wokół	statusu	zmysłowego	postrzegania	cechuje	pewna	dwu-
znaczność.	Z	jednej	strony	kartezjański	sceptycyzm	i	dualistyczna	metafizyka	
nadwyrężyły	zaufanie	do	relacji	podmiotowo-przedmiotowej	na	poziomie	
zmysłowości,	z	drugiej	zaś	długi	spór	o	reprezentatywny	status	idei	w	umyśle	
i	ich	stosunek	do	realnych	przedmiotów	był	przejawem	poszukiwania	nowych	
podstaw,	mających	na	celu	ponowne	wyjaśnienie	relacji:	umysł	–	świat	na	
gruncie	postrzegania.	Stąd	też	problem	werydycznego	stosunku	świadomo-
ści	do	zewnętrznego	świata	stał	się	wspólnym	zagadnieniem,	niezależnie	od	
przyjętych	założeń,	ostatecznych	rozstrzygnięć	czy	deklarowanych	stanowisk	
w	kwestii	percepcji.	Ostatecznie	bowiem	problem	obecności	pojęciowej	treści	
w	postrzeganiu	jest	jedynie	doprecyzowaniem	ogólnego	problemu	natury	
i	adekwatności	naszych	aktów	poznawczych	do	zewnętrznego	świata.	

Jeśli	chodzi	o	terminologię	zastosowaną	w	niniejszej	monografii,	to	przez	
percepcję	rozumiem	doświadczenie	zmysłowe	o	charakterze	świadomego	
stanu	lub	czynności	umysłu,	które	polega	na	przedstawieniu	lub	ujęciu	jakiegoś	
przedmiotu	fizycznego	czy	stanu	rzeczy.	Zamiennie	więc	stosuję	określenie	
„percepcja”	z	wyrażeniami	„zmysłowe	doświadczenie”	lub	„postrzeganie”.	
Z	kolei	przez	treść	percepcji	rozumiem	to,	co	występuje	w	postrzeganiu	jako	
jej	konkretny	element,	ujawniający	pewną	jakościową	zawartość	doznania	
(np.	czerwone,	słodkie,	twarde,	gładkie),	którą	zazwyczaj	uznaje	się	za	korelat	
własności	rzeczy,	zdolnych	do	wywołania	tychże	doznań.	Treść	w	takim	ujęciu	
zdaje	się	nie	zawierać	żadnego	elementu	ogólnego.	Dlatego	treścią	percep-
cyjną	nazywam	to,	do	czego	odnosi	się	poszczególne	doznanie,	jest	więc	ona	
swoistym	przedmiotem	intencjonalnym	wrażenia	(albowiem	doznawanie	

właśnie	zbiór	różnorakich	odpowiedzi	na	pytanie:	„dlaczego	nie	można	wskazać	konkretnej	
treści	w	postrzeżeniu?”



14 Wprowadzenie

jest	zawsze	doznawaniem	czegoś)	i	w	tym	sensie	wydaje	się	stricte	empirycz-
nym,	jakościowo	określonym	elementem	aktu	percepcji.	Tak	rozumiana	treść	
jest	jednak	–	w	moim	przekonaniu	–	jedynie	wyabstrahowanym	elementem	
percepcji,	ponieważ,	zgodnie	z	przywołaną	wcześniej	tezą	konceptualizmu,	
treść	postrzeżenia	posiada	pojęciowy	charakter,	to	znaczy	jedynie	z	poziomu	
zewnętrznej	względem	doświadczenia	refleksji	treść	ta	jest	obiektem	nieza-
leżnym	od	pojęciowo	określonego	sposobu	postrzegania.	Percepcję	rozumiem	
więc	nie	tylko	jako	przeżycie	pewnej	empirycznie	uzyskanej	treści,	przejawia-
jącej	się	w	sytuacjach	codziennego	doznawania	czegoś	(np.	twardości,	słodyczy,	
czerwieni).	Z	powodu	uznania	pojęciowej	treści	obecnej	w	percepcji	wskazuję	
(i	niekiedy	silniej	akcentuję)	konieczność	rozróżnienia	„wrażeń”	(doznania	
pewnej	jakości)	od	postrzeżeń,	jako	całości	naszych	stanów	percepcyjnych,	
w	których	zawiera	się	zarówno	owo	doznanie,	jak	i	pojęciowy	komponent.	Nie-
kiedy	więc	odróżniam	treść	zmysłową,	czyli	to,	do	czego	odnosi	się	doznanie,	
od	postrzeżenia,	czyli	tego,	co	zawiera	właściwie	rozumianą,	pojęciową	treść	
percepcji.	Rozgraniczenie	to	ma	charakter	tylko	techniczny.	Oba	elementy	
są	odróżniane	tylko	dla	potrzeb	analizy	struktury	percepcji,	nie	są	jednak	–	
zgodnie	z	tezą	konceptualizmu	–	traktowane	jako	odrębne	aspekty	aktu	per-
cepcji	i	tym	samym	doznanie	pewnej	jakości	x	zawsze	towarzyszy	ujęciu	jej	
w	pewnych	pojęciowo	określonych	stosunkach.

Jeśli	chodzi	o	użycie	terminu	„pojęciowa	treść”,	to	z	punktu	widzenia	kon-
ceptualizmu	w	filozofii	percepcji	przyjęcie	klasycznego	rozumienia	wyraże-
nia	„pojęcie”	jako	definicji	będzie	nieadekwatne,	bo	tak	przyjęte	znaczenie	
odnosić	się	będzie	do	obiektu	występującego	w	umyśle	albo	jako	już	gotowa	
i	ogólna	prezentacja	pewnych	stałych	prawidłowości	(np.	idea	manifestująca	
pewien	przedmiot	jako	universale	na	wzór	platońskiej	idei),	albo	jako	rezultat	
procesu	uogólnienia	z	wielu	zmysłowych	doznań.	W	obu	przypadkach	pojęcie	
występuje	jednak	już	w	kontekście	dualizmu	doświadczanej	treści	i	wiedzy.	
W	pierwszym	przypadku	mamy	bowiem	do	czynienia	z	rozumieniem	„poję-
cia”	jako	reprezentanta	jakiegoś	pozaumysłowego	obiektu	i	na	tej	podstawie	
czyni	się	starania,	jak	odnieść	to	pojęcie	do	doświadczenia	(ustalenia	relacji	ze	
światem).	W	drugim	zaś	–	odwrotnie	–	z	treści	doświadczenia	(zbioru	indywi-
dualnych	doznań)	próbuje	się	skonstruować	ogólny	model,	wyjaśniający	stałe	
prawidłowości	tegoż	doświadczenia12	i	jednocześnie	przyjmuje	się,	iż	są	one	

12 Takie	twierdzenie,	charakterystyczne	dla	epistemologicznego	fundacjonalizmu,	jest	zbieżne	
ze	stanowiskiem	non-conceptual content	i	zwykle	przyjmuje	się,	iż	jego	prekursorami	byli	przed-
stawiciele	nowożytnego,	brytyjskiego	empiryzmu	(J.	Locke,	G.	Berkeley,	D.	Hume).	W	moim	
przekonaniu	(co	postaram	się	wykazać	w	dalszej	części	książki)	w	ich	propozycjach	można	
zauważyć	elementy	wskazujące	na	istnienie	pojęciowej	treści	percepcji,	choćby	ze	względu	na	
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realnymi	i	stałymi	własnościami	świata	doświadczenia.	W	ramach	konceptu-
alizmu	w	filozofii	percepcji	stosuje	się	zazwyczaj	rozumienie	terminu	„pojęcie”	
jako	przejawu	czy	rezultatu	aktywności	wnioskowania,	rozpoznawania	lub	
wydawania	sądów	(W.	Sellars,	J.	McDowell,	R.	Brandom)13.	W	tym	sensie	jeśli	
postrzegam	np.	truskawkę,	to	nie	potrzebuję	mieć	najpierw	pojęcia	truskawki,	
jako	gotowego	i	ogólnego	modelu,	ale	postrzegając	ją,	moje	doznania	pewnych	
jakości	ujmuję	zawsze	wraz	z	całym	kontekstem	relacji,	który	pozwala	mi	na	
rozpoznanie	postrzeganego	przedmiotu	jako	truskawki.	Tym	samym	percepcja	
jakiegoś	przedmiotu	X	jest	inferencyjnie	określoną	wiedzą,	iż	szereg	wrażeń	
oraz	zastosowanych	relacji	stanowią	komponenty	przekonania,	że	przedmiot	
X	jest	taki	a	taki.

Poszczególne	rozdziały	książki	odnoszą	się	do	stanowisk	najbardziej	
reprezentatywnych	w	filozofii	nowożytnej	i	traktuję	je	jako	pewnego	rodzaju	
modele	idealne,	chcę	bowiem	pokazać,	iż	pomimo	odmienności	w	prezento-
wanych	koncepcjach	można	wyodrębnić	pewną,	wspólną	prawidłowość.	Otóż	
zwrot	epistemologiczny	w	postaci	od-podmiotowego	traktowania	zagadnienia	
postrzegania	oraz	koncepcja	idei	w	umyśle,	jako	reprezentacji	rzeczy,	sprawi-
ły,	iż	nowożytna	refleksja	ujmuje	treści	zmysłowe:	a)	jako	obiekty	w	umyśle,	
wyodrębnione	i	odseparowane	od	własności	rzeczy;	oraz	b)	stara	się	dokonać	
scalenia	tego,	co	postrzegane	w	umyśle	z	tym,	co	jawi	się	jako	zewnętrzna	
rzecz	poza	nami,	by	wyjaśnić	werydyczną	korelację	między	nimi.	Istotnym	
zagadnieniem	będzie	więc	rozpoznawana	w	percepcji	obecność	relacji,	które	
stanowią	o	koniecznym	powiązaniu	treści,	i	dopiero	taka	całościowa	postać	
zmysłowych	idei	w	umyśle	jest	reprezentatywna	dla	zewnętrznych	rzeczy	
i	ich	własności.

Nietrudno	zauważyć,	iż	przedkartezjańską	filozofię	percepcji	charakteryzo-
wało	ujęcie	problemu	postrzegania	jako	wypadkowej	założeń	ontologicznych	
(Demokryt,	Arystoteles,	św.	Tomasz	z	Akwinu).	Filozofia	nowożytna	z	kolei,	
zmieniając	paradygmat	na	podmiotowy	i	epistemologicznie	ugruntowany,	
dokonuje	także	przemiany	w	rozumieniu	kwestii	percepcji.	Podmiotowość	ma	
możliwość	zdobycia	wiedzy	pewnej,	ale	musi	na	nowo	ustanowić	fundamenty	
poznania	i	dopiero	z	tej	perspektywy	wyjaśnić	status	doświadczenia	zmysło-
wego.	Kartezjańskie	ujęcie	w	nawias	zewnętrznej	rzeczywistości	i	metafizyka	

charakterystyczny	dla	tych	stanowisk	status	idei	w	umyśle	jako	treści	spełniających	zarazem	
funkcje	reprezentujące	rzeczy	jako	całości	(tj.	ich	zmysłowe	i	niezmysłowe	aspekty).
13 Impuls	do	takiego	rozumienia	pojęć	dał	pod	koniec	XIX	wieku	G.	Frege,	dla	którego	poję-
cia	występują	tylko	jako	składniki	sądów	i	są	funkcjami	(relacjami)	–	por.	A.	Gut,	Gottlob Frege 
i problemy filozofii współczesnej,	Lublin	2005,	s.	109–113;	R.	Piłat,	Realizm pojęć,	[w:]	Pojęcia. Jak 
reprezentujemy i kategoryzujemy świat,	(red.	J.	Bremer,	A.	Chuderski),	Kraków	2011,	s.	55–58,	60–66.
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oparta	na	dualizmie	powoduje,	iż	problemy	doświadczenia	zmysłowego	i	tre-
ści	percepcji	wyjaśniane	są	głównie	na	poziomie	relacji:	idee	w	umyśle	jako	
reprezentacje	–	zewnętrzne	przedmioty	i	ich	własności.	Jeśli	jednak	percepcja	
jest	stanem	mentalnym	podmiotu	i	jedynymi	korelatami	aktów	postrzegania	
są	idee	w	umyśle,	to	w	jakim	sensie	i	dlaczego	można	mówić	jednak	o	dostęp-
nych	w	doświadczeniu,	realnych	rzeczach?	Teza	o	pojęciowej	treści	percepcji	
jest	próbą	wyjaśnienia	tego	problemu,	a	wyodrębnienie	tej	kwestii	w	filozofii	
nowożytnej	stanowi	wskazówkę,	iż	zagadnienie	to	jest	kluczowe	dla	wielu,	
jakże	odmiennych,	perspektyw	uprawiania	filozofii.	

Problemy	percepcji	są	aktualne	dla	współcześnie	trwających	sporów	
w	filozofii	–	zwłaszcza	na	obszarze	szeroko	pojmowanej	filozofii	analitycz-
nej.	Rozważanie	tego	zagadnienia	jest	w	pewnym	sensie	powrotem	filozo-
ficznej	refleksji	do	jej	początków,	gdzie	zdziwienie	bierze	swój	początek	ze	
zdroworozsądkowego	uznania,	iż	przedmioty	zmysłowo	dostępnego	nam	
świata	są	po	prostu	dane	i	w	oczywisty	sposób	są	takie,	jak	się	nam	jawią.	
Namysł	nad	percepcją	jest	więc	nie	tylko	problematyzacją	tego,	co	–	wydawa-
łoby	się	–	jasne	i	pewne,	lecz	jest	także	podważeniem	tej	oczywistości,	która	
wynika	z	naturalnego	nastawienia.	W	moim	przekonaniu	analiza	głównych	
stanowisk	w	nowożytności,	badających	relację	postrzeżeń	zmysłowych	do	
zewnętrznych	przedmiotów,	uwypuklająca	pojęciowy	charakter	percepcji	
jest	świadectwem	szczegółowego	rozwinięcia	takich	kwestii,	jak:	proces	
konstruowania	się	naszej	wiedzy,	przekonania	o	realności	świata,	zagad-
nienia	przyczynowości	czy	ontologicznego	statusu	samych	danych	treści.	
Przyjmując	metodę	krytycznej	interpretacji	różnorakich	punktów	widzenia	
problemu	zawartego	w	tytule	książki,	chciałem	przede	wszystkim	ujawnić	
liczne	próby	wyjaśnienia	związku	między	podmiotem	a	przedmiotem	na	
poziomie	percepcji,	naruszonego	przez	perspektywę	metafizyki	Kartezjusza.	
Nie	omawiam	wszystkich	koncepcji	w	ramach	filozofii	percepcji,	które	zostały	
sformułowane	pomiędzy	XVII	a	XIX	wiekiem,	bo	praca	ta	nie	ma	ambicji,	by	
stanowić	„historię	filozofii	percepcji”14.	Chcę	przedstawić	jedynie	pewien	
proces	myślenia,	który	miał	miejsce	w	nowożytności,	by	wskazać,	iż	percep-
cja	nie	była	pojmowana	tylko	jako	bierne	przyjmowanie	„twardych	danych”	

14 Pomijam	koncepcje	okazjonalistów,	G.	W.	Leibniza	i	B.	Spinozy,	albowiem	ich	propozycje	
albo	radykalizując	perspektywę	kartezjańską,	unieważniają	możliwość	zmysłowego	doświad-
czenia	w	ramach	tradycyjnie	pojmowanej	relacji	podmiotowo-przedmiotowej,	jako	bezpośred-
niego	stosunku:	percepcje	–	rzeczy	(A.	Geulincx,	N.	Malebranche),	albo	przekształcają	problem	
percepcji	do	postaci	manifestacji	wewnętrznych	treści	umysłu	(G.	W.	Leibniz),	albo	też	odnoszą	
się	w	niewielkim	stopniu	do	problemów	postrzegania	ze	względu	na	specyfikę	stanowiska	
metafizycznego	(B.	Spinoza).
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–	w	tym	sensie	filozofia	nowożytna	stanowi	antycypację	wielu	współcześnie	
rozważanych	problemów	teoretycznych15�

Pierwszy	rozdział	dotyczy	filozofii	Kartezjusza	i	staram	się	w	nim	wyjaśnić	
rolę	pojęciowej	treści	percepcji	jako	istotnego	elementu,	pozwalającego	dokonać	
restytucji	doświadczenia	na	tle	dualizmu	i	przyjętej	przez	niego	koncepcji	idei	
w	umyśle.	Stawiam	tam	tezę,	iż	percepcja	jest	zarówno	skutkiem	mechanicy-
stycznego	oddziaływania	(pobudzenia),	jak	i	pojęciowym	ujęciem	ilościowo-
jakościowej	zawartości	w	umyśle.	Twierdzę,	iż	postrzeganie	jest	w	istocie	aktem	
intelektualnej	syntezy	dwojakiego	rodzaju	własności	w	relacji	do	zawartości	
idei res extensa,	dzięki	czemu	percepcja	może	być	uznana	za	werydyczne	pozna-
nie.	Rozdział	drugi	odnosi	się	do	koncepcji	Locke’a.	Wskazuję	tam,	iż	jego	
realizm	pośredni	(ideizm)	jest	albo	stanowiskiem	niekonsekwentnym,	albo	
można	go	„uratować”,	wskazując	na	konieczność	ujmowania	tego,	co	dane	
jako	pewne	pojęciowo	określone	konstrukcje.	Moim	zdaniem,	obecność	pojęć	
w	postrzeganiu	idei	prostych	jest	niezbędna,	by	percepcja	była	reprezentatyw-
na	dla	realnych	przedmiotów	poza	nami.	W	rozdziale	trzecim	analizuję	myśl	
Berkeleya	i	staram	się	wykazać,	iż	w	ramach	jego	specyficznego	rozumienia	
idealizmu	epistemologicznego	konkretne	treści	dane	w	umyśle	występują	
zawsze	jako	relacyjna	jedność,	która	–	nie	posiadając	swojego	reprezentatyw-
nego	uzasadnienia	w	postaci	zewnętrznego,	materialnego	substratu	–	jest	
intelektualnym	modelem	przedstawień,	adekwatnym	do	Laws of Nature,	jako	

15 Twierdzenie	to,	choć	nie	jest	zbyt	odkrywcze,	wynika	z	zaobserwowanego	rozwoju	i	zmiany	
stosunku	współczesnej	filozofii	analitycznej	do	dotychczasowych	koncepcji	w	historii	reflek-
sji	teoretycznej.	Zdystansowany	stosunek	filozofów	analitycznych	z	początku	XX	wieku	do	
tradycyjnych	stanowisk	wynikał	głównie:	a)	z	metafizycznego	charakteru	ich	tez,	prowadzą-
cych	niejednokrotnie	do	idealizmu	(neoheglizm,	fenomenologia)	i	skutkował	krytyką	choćby	
w	postaci	stanowisk:	G.	E.	Moore’a,	B.	Russella;	b)	z	uznania	spekulatywnej	filozofii	jako	często	
nieprecyzyjnej	i	błędnej	w	swoich	ostatecznych	podstawach	pojęciowych	i	logicznych	(E.	Nagel,	
R.	Carnap);	c)	ze	swoistej	metodologii,	charakteryzującej	filozofię	analityczna,	którą	cechuje	
postawa	„rozważmy	dokładnie	wszystko	raz	jeszcze”	i	tym	samym	nietraktowania	tradycji	
filozoficznej	jako	autorytetu;	d)	z	powodu	tradycyjnego	traktowania	refleksji	filozoficznej	jako	
autonomicznej	w	stosunku	do	coraz	bogatszych	odkryć	nauk	szczegółowych.	Od	połowy	lat	
40.	XX	wieku	można	jednak	zauważyć	stopniową	zmianę	stosunku	filozofii	analitycznej	do	
historii	filozofii	i	do	dawno	wypracowanych	stanowisk	(W.	T.	Stace,	W.	Sellars)	–	szerzej	o	tym	
pisze:	T.	Szubka,	Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia,	Wrocław	2009,	s.	11–36.	Dziś	
natomiast	możemy	mówić	o	swoistym,	ponownym	odkryciu	tradycji	filozoficznej,	gdzie	dawne	
stanowiska	są	istotnym	i	głośno	wyrażanym	źródłem	inspiracji	dla	współczesnych	rozważań.	
Symbolicznym	wręcz	przejawem	tej	tendencji	są	prace	poświęcone	obecności	G.	W.	F.	Hegla	we	
współczesnej	filozofii	analitycznej,	a	więc	filozofa,	który	często	stanowił	główny	cel	radykalnej	
krytyki	–	por.	T.	Rockmore,	Hegel, Idealism, and Analytic Philosophy,	New	Haven	–	London	2005;	
praca	zbiorowa:	Hegel and the Analytic Tradition,	(red.	A.	Nuzzo),	London	2010;	P.	Redding,	Analytic 
Philosophy And the Return of Hegelian Thought,	Cambridge	–	New	York	2007.
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wytworów	nieskończonego	ducha.	Rozdział	czwarty	jest	poświęcony	filozofii	
percepcji	Hume’a	–	pokazuję	w	nim,	iż	postrzeganie	jest	już	warunkowane	
stosunkami	pomiędzy	impresjami,	albowiem	samo	doznawanie	występuje	
według	pewnych	schematów	i	dzięki	temu	percepcja	jest	rozpoznawaniem	
fenomenów,	wyznaczanych	spójnością,	stałością	i	określeniami	ilościowymi.	
W	rozdziale	piątym,	omawiając	koncepcję	Reida,	pokazuję,	że	inferencyjny	
i	pojęciowy	komponent	zawarty	w	akcie	postrzegania	sprawia,	iż	percepcja	
jest	już	rodzajem	wiedzy	i	tym	samym	treści	zmysłowe	nie	występują	poza	
kontekstem	przekonań	wyrażanych	w	postaci	sądów	o	realnych	przedmiotach.	
Szósty	rozdział	jest	poświęcony	filozofii	Kanta.	Stawiam	tam	tezę,	iż	pomimo	
odróżnienia	funkcjonowania	zmysłów	i	intelektu	oraz	naoczności	i	pojęć	per-
cepcja	wyraża	ścisłą	zależność	wrażeń	i	pojęć	i	to	te	ostatnie	stanowią	gwa-
rancję	przedmiotowego	odniesienia,	zaś	treści	zmysłowe,	jako	niepojęciowe	są	
albo	niczym,	albo	mogą	być	jedynie	pomyślane,	jako	empiryczny	ekwiwalent	
własności	rzeczy	samych.	W	siódmym	rozdziale	analizuję	koncepcję	Fichtego	
i	pokazuję,	iż	postrzeganie	z	perspektywy	idealizmu	transcenentalnego	jest	
aktem	wyobraźni,	która	dokonuje	łączenia,	utrwalenia	i	przeniesienia	ogólnych	
ram	wiedzy	na	dane	treści.	Ósmy	rozdział	dotyczy	fenomenologii	postrzegania	
w	systemie	Hegla.	Wskazuję	tam,	iż	percepcja	jest	aktem	odkrywania	zarazem	
ograniczonego	statusu	zmysłowej	pewności,	jak	i	ogólnych	prawideł	zawartych	
w	postrzeganiu;	dzięki	temu	przedmiot	zmysłowego	oglądu	jest	rozpoznawany	
jako	złożony	i	jest	jednocześnie	jednością	empirycznej	różnorodności.




