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Terminu: �obiektywne istnienie� używać będę zamiennie 
ze zwrotami: �realne istnienie� czy �rzeczywiste istnienie�. W 
każdym z tych przypadków mam na myśli istnienie niezależne 
od indywidualnej wyłącznie świadomości podmiotu. Stan rzeczy 
istnieje obiektywnie (kulturowo obiektywnie), jeżeli przekonanie 
(sąd) będący jego opisem jest intersubiektywny, a więc społecznie 
akceptowany lub przynajmniej respektowany. Owo obiektywne 
istnienie, o którym mowa wyżej, wyczerpuje społeczne 
(intersubiektywne) respektowanie czy obowiązywanie odnośnego 
sądu w danej kulturze. Aczkolwiek każda kultura zgłasza 
roszczenie do ponadhistorycznego obowiązywania ustanowionego 
przez nią statusu obiektywnego istnienia, to jest ono - jak ujawnia 
to współczesna filozofia w dyskusji o pojęciu prawdy - 
nieuzasadnione. Pojęcie obiektywności jest zatem ograniczone w 
swym zasięgu obowiązywania do kultury, w której jest 
akceptowane, podobnie zresztą jak pojęcie prawdy. Dopiero w 
nowożytnej kulturze europejskiej fundamentem tego, co 
obiektywnie istnieje, jest stwierdzenie w doświadczeniu 
zmysłowym występowania określonych cech makroskopowych, a 
w filozofii Kanta dochodzi do kolejnej przemiany pojęcia 
doświadczenia i obiektywności. 

Naszkicowane zaledwie powyżej komentarze 
terminologiczne umożliwiają sformułowanie interesującej nas 
kwestii w dwojakiej 
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stylizacji. Pytamy albo o to: (1) Jakie sądy w danej kulturze są 
intersubiektywne, społecznie zaakceptowane lub tylko 
respektowane?, albo w stylizacji przedmiotowej: (2) Jakie stany 
rzeczy istnieją obiektywnie dla przedstawicieli danej kultury? Na 
pytanie (1) stara się odpowiedzieć również filozofia nowożytna, a 
na pytanie (2) - badania nad �światem życia codziennego� 
(fenomenologiczna teoria wiedzy Schutza), Lebensweltem 
(Habermas), �postawą naturalną� (Husserl) czy doświadczeniem 
wspólnotowym lub bezpośrednio praktyczną sferą kultury. 
Wszystkie wymienione pojęcia, aczkolwiek powstały na gruncie 
różnych koncepcji, posiadają bardzo zbliżone znaczenie. Jest to 
świat traktowany realistycznie, wypełniony uprzedmiotowionymi 
bytami. Obiektywizm czy realizm tego świata określony jest przez 
filozofów mianem realizmu metafizycznego lub naiwnego. 
Praktykowaniu realizmu metafizycznego nie towarzyszy bowiem 
refleksja nad jego własnymi podstawami. 

Z kolei filozofii, która stanowi dla mnie dziedzinę refleksji 
nad rzeczywistością kulturową, jeśli miałaby mieć jakikolwiek 
sens, przypada - niezależnie od tego, czy wie ona cokolwiek o 
swym sensie - miejsce szczególne w procesie nowożytnej 
konstytucji obiektywności. Zainteresowanym procesem tym 
udziela odpowiedzi np. na pytanie: (1) Jak można uzyskać o 
rzeczywistości (kulturowo usankcjonowanej) wiedzę 
prawomocną?, i tylko pośrednio na pytania: (2) Jakie stany rzeczy 
istnieją obiektywnie? (3) Jakie postępowanie człowieka jest 
moralne? (4) Jakie są kryteria piękna? Nowożytna refleksja 
filozoficzna zawsze nastawiona była intencjonalnie na ukazanie i 
legitymizowanie podstaw fundujących rzeczywistość kulturową. 

Jak już odnotowałam, w kulturze nowożytnej, zwłaszcza 
dla podmiotów partycypujących w bezpośrednio praktycznej 
sferze, a więc w �świecie życia codziennego�, odpowiednio 
rozumiane doświadczenie jednostki umożliwia wskazanie 
stanów rzeczy, które obiektywnie istnieją w sposób 
niekwestionowalny. Doświadczenie to charakteryzuje się 
kilkoma cechami specyficznymi. (1) Pojmowane jest jako 
kontakt zmysłowy ze stanami rzeczy, za pomocą którego 
dochodzi do stwierdzenia tych samych cech w tych samych 
warunkach przez każde dokonujące obserwacji 
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indywiduum ludzkie. Aczkolwiek doświadczenie jest indywidual-
nym aktem podmiotu, to jego rezultat posiada charakter 
intersubiektywny. (2) Treść przedmiotowa nowożytnego 
doświadczenia ograniczona jest do wskazania substancji będącej 
kombinacją własności stałych i zmiennych obiektu. (3) Jest ono 
nastawione na uchwytywanie tylko regularności występowania 
wymienionych cech w jednorodnych (tożsamych) obiektach 
(homogeniczność doświadczenia). (4) Dane doświadczenia 
podlegają weryfikacji za pomocą również doświadczenia. 
Innymi słowy, aby w naszej, współczesnej kulturze (kształtującej 
się od czasów nowożytnych) wskazać obiektywne istnienie 
jakiegoś stanu rzeczy, należy ustalić rodzaj substancji, jako 
zestawu makroskopowych jego cech dostępnych zmysłowej 
obserwacji przez wszystkich w tych samych warunkach i podać 
warunki ich weryfikacji. 

Przedmiotem dalszych moich zainteresowań jest 
zwrócenie uwagi na proces historycznej konstytucji wyżej 
odnotowanego pojęcia obiektywności w nowożytnej kulturze 
europejskiej w oparciu o źródła filozoficzne. Nowożytne systemy 
filozoficzne i toczona między nimi dyskusja dokumentuje sposób 
myślenia o pojęciu obiektywności. 

Spór toczony w tamtej epoce narodzin nowoczesności 
między racjonalistami a zwolennikami empiryzmu wydaje się z 
perspektywy współczesnej zupełnie niezrozumiały, jeśli nie 
odniesiemy go do kontekstu kulturowego czasów, w których się 
odbywał. Trudno obecnie bez odwołania się do owego kontekstu 
wskazać, pozostając w obszarze filozofii, argumenty 
przemawiające za jego doniosłością. Rozum czy zmysły 
gwarantują nam prawomocne poznanie jakości pierwotnych i 
wtórnych? To zasadnicze pytanie, wokół którego koncentruje się 
filozofia ówczesna. Dla współczesnego czytelnika tych tekstów 
oczywistość zmysłowego pochodzenia owej prawomocnej wiedzy 
nie podlega żadnej dyskusji. Wręcz nieprawdopodobne wydaje 
nam się myślenie o przedmiotach nas otaczających w kategoriach 
innych niż wskazane przez empirystów angielskich. Tak bardzo 
przywiązani jesteśmy do naszych kryteriów obiektywności 
sprawdzających się znakomicie w naszym świecie, że nie 
dopuszczamy innej możliwości w tym względzie. 
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Już sam Kartezjusz wydaje się nam niepokojący, skoro stwierdza, 
iż (jak się niebawem okaże) tylko rozum może dostarczyć 
człowiekowi wiedzy prawomocnej o własnościach przedmiotów. A 
nie do zaakceptowania jest dla nas pogląd, iż przedmioty mogą 
być wyposażone w takie cechy, jakie przypisuje im kultura 
magiczna. D. Hume w swoich traktatach filozoficznych wspomina, 
iż większość ówczesnych Europejczyków myślała o przedmiotach 
w kategoriach określanych tu mianem magicznych. Jednym z 
głównych zadań filozoficznych, jakie sobie postawił, było - jak 
sam twierdzi - przeciwstawienie się temu powszechnemu 
sposobowi myślenia. Jedną z cech myślenia mitycznego jest 
odmienne od naszego obchodzenie się z otaczającymi człowieka 
przedmiotami. Przypisuje się im własności, którymi w naszej 
kulturze może być obdarzony jedynie człowiek bądź jego 
aktywność. E. Cassirer w następujący sposób charakteryzuje ów 
mityczny sposób myślenia o przedmiotach: 

Wszystkie przedmioty są łaskawe lub złośliwe, przyjazne lub wro-
gie, znajome lub niesamowite, pociągające i urzekające lub odpy-
chające i groźne1. 

Zauważmy najpierw, że czasy nowożytne w filozofii 
odznaczają się zmianą pozycji epistemologii w systemie 
filozoficznym. Stopniowo staje się najważniejszym działem 
filozofii. Jeśli w odniesieniu do struktury systemu Kartezjusza 
można jeszcze dyskutować zasadność powyższego stwierdzenia, o 
tyle następne systemy filozoficzne, np. Locke'a, nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości w tym względzie. Filozof francuski uczynił 
wyjściowym zagadnieniem swej epistemologii poszukiwanie 
metody poznawania, która miałaby być stosowana do wszelkich 
rozważań o świecie, od matematycznych począwszy, po 
szczegółowo empiryczne, aż do metafizycznych włącznie. Za 
kryterium prawdziwości wszelkiej wiedzy przyjął jej jasność i 
wyraźność. Jego ideał wiedzy spełniała tylko matematyka. 
Metodę stosowaną w matematyce, za pomocą której dochodzi się 
do pewnych, jasnych i wyraźnych twierdzeń,    

                                                 
1 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, Czytelnik, 
Warszawa 1977, s. 167. 



________Pojęcie doświadczenia a problem obiektywnego istnienia        19 

czyli od pewników do twierdzeń dalszych, przeniósł na 
rozważania pozamatematyczne o świecie. Prawomocność tej 
wiedzy gwarantuje stosowanie wyłącznie metody dedukcyjnej, 
rozumianej jednak odmiennie niż obecnie. Dedukcja u Kartezjusza 
miała charakter ontologiczny; jej punkt wyjścia musiała stanowić 
prawda rozumiana ontologicznie. 

Przywiązywanie przez Kartezjusza tak wielkiej wagi do 
metody osiągania wiedzy prawomocnej o świecie wynika - jak się 
zdaje - ze względów następujących. Jeśli filozofia, tak jak 
odnotowałam we wcześniejszych partiach niniejszych rozważań, 
ma wskazywać w swojej refleksji stany rzeczy, które istnieją 
obiektywnie, to odnosi się to również do systemu Kartezjusza. 
Ponieważ nie sposób wskazać wszystkich stanów rzeczy 
istniejących obiektywnie, przeto niezbędna jest, zdaniem filozofa, 
metoda pozwalającą każdemu, kto nią dysponuje, wykrywać owe 
obiektywne stany rzeczy na własną niejako rękę. Ontologia 
zawarta jest implicite w systemie kartezjańskim albo, mówiąc 
inaczej, przesądzona formalnie. Wyposaża się tu podmioty w 
zasadę (metodę) rozstrzygania o obiektywnym istnieniu, w niej 
upatrując gwarancję prawomocności naszej wiedzy. (Zarazem 
ostatecznym uzasadnieniem tej gwarancji jest, jak wiadomo, Bóg, 
który ze swej istoty nie mógłby błędnej metody zasugerować 
ludzkiemu rozumowi). 

Wiedzę szacowaną przez nasz rozum jako prawomocną 
uprzedmiotawia właśnie kultura - mówiąc już z dzisiejszych pozycji 
kulturalistycznych, relatywizujących absolutny rozum Kartezjański - 
reifikuje, przydaje ich semantycznym odniesieniom 
przedmiotowym status istnienia obiektywnego. Dlaczego tak się 
dzieje? Wyjaśnienie nasuwa samo określenie kultury i 
rozpoznanie pełnionych przez nią funkcji w zbiorowościach 
ludzkich. Tworzą ją przekonania normatywno-dyrektywalne, 
intersubiektywne reguły, akceptowane bądź tylko respektowane, 
regulujące wykonywanie działań, tak jak znaki drogowe - jazdę 
samochodem. Wykonać działania można tylko dysponując 
wiedzą uprzedmiotowioną. Działanie ludzkie jawi się nam jako 
pokonywanie oporu materii, które wymaga niezbędnie wiedzy o 
przedmiotach opornych (wiedza dyktowałaby sposób łamania ich 
oporu), ich cechach i relacjach. W mo- 
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mencie tedy, kiedy wiedza ludzka użyta zostaje w charakterze 
regulatora działań, musi zostać uprzedmiotowiona. Filozofia 
nowożytna, poczynając od Kartezjusza, wytworzyła metody 
osiągania wiedzy prawomocnej, która poddana została w innych 
sferach kultury - już poza filozofią - obiektywizowaniu. 

Kartezjusz, twórca pierwszego, nowożytnego systemu 
filozoficznego, percepcji nadał znaczenie drugorzędne w 
porównaniu z rozumem w procesie formowania się wiedzy 
prawomocnej o świecie. Polemizował on z poglądem, dość 
rozpowszechnionym w jego czasach wśród filozofów, że rzeczy 
pozostające poza podmiotem wysyłają obrazy, które za 
pośrednictwem zmysłów docierają do mózgu, będącego 
siedliskiem duszy. Wedle tej, od Arystotelesa, a następnie 
Tomasza z Akwinu wywodzącej się teorii poznania, obraz 
przedmiotu w duszy miał być identyczny z przedmiotem. 
Kartezjusz wątpił w to i był przekonany, iż nie można w żaden 
sposób udowodnić tożsamości między obrazem a przedmiotem. 
Świadoma siebie dusza jako �ja� myślące zostaje przeciwstawiona 
ciału, obdarzonemu tylko cechą rozciągłości. Koncypując własne 
pojęcie �ja�, ogranicza je zarazem do świadomości (duszy). Istnieją 
zatem dwa byty w człowieku: nieświadome siebie, rozciągłe ciało 
oraz myśląca dusza. Nie przeczy filozof istnieniu zmysłów, ale 
skoro przynależą one wedle niego do ciała, nie mogą być źródłem 
wiedzy prawomocnej (jasnej i wyraźnej). Są jedynie narządami 
odbierającymi podrażnienia neuronalne i przekazującymi je do 
mózgu. Zmysły w systemie Kartezjusza nie produkują prawdziwej 
wiedzy, lecz uruchamiają pewien proces, który dusza uświadamia, 
nadając mu określony sens. Stanowisko to zostało określone 
mianem paralelizmu psychofizycznego. 

[...] nie potrzeba żadnego podobieństwa między ideami, o których 
wyrabia sobie pojęcie, a ruchami, które są przyczyną tych idej2. 

Nawet odczucia przynależą duszy a nie ciału. 

    

                                                 
2 Kartezjusz, la dioptrique IV i VI, [w:] F. Alqui, Kartezjusz, PAX, Warszawa 1989, tłum. 
S. Cichowicz, s. 207. 
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Wiadomo już, że to dusza czuje, a nie ciało. [...] Wiadomo zaś, że 
czuje nie dlatego, iż przebywa w członkach służących za narządy 
zmysłom zewnętrznym, lecz dlatego, że przebywa w mózgu, gdzie 
sprawuje władzę, którą zowią zmysłem wspólnym. Wiadomo wresz-
cie, że za pośrednictwem nerwów docierają do duszy przebywa-
jącej w mózgu wrażenia, które przedmioty wywierają na zewnętrz-
nych członkach [...]3. 

Oprócz pierwszoplanowej wiedzy rozumowej myśliciel 
francuski stwierdzał jeszcze istnienie mniemań (doxa) 
niezbędnych w życiu praktycznym. Konstytucja mniemań w 
ujęciu Kartezjusza wymaga osobnego przeanalizowania, tym 
bardziej że filozof nasz nie poświęca temu zagadnieniu wiele 
miejsca. Warto jednak podkreślić, iż w ujęciu Kartezjusza 
percepcja nie ma charakteru źródłowego, a więc żadna wiedza 
(jasna i wyraźna) nie wywodzi się z doświadczenia. Percepcja nie 
jest aktem prowadzącym do osiągania przez podmiot stanu 
świadomości; nie jest świadomościotwórcza. Przedmioty 
obdarzone są u Kartezjusza tylko jedną własnością - 
rozciągłością. Wiedza, o której współcześnie sądzimy, iż jest 
pochodzenia zmysłowego, wiedza więc o własnościach 
pierwotnych i wtórnych, ma swe źródło w rozważanej koncepcji - 
w rozumie. Dla Kartezjusza prawomocna wiedza o własnościach 
makroskopowych obiektów i wydarzeń subiektywnych może być 
tylko zagwarantowana przez rozum. Dopiero w systemach 
filozoficznych następnych generacji (empiryści angielscy) uległ 
zmianie pogląd na rolę zmysłów w procesie prawomocnego 
poznania. Uznane zostaną za samodzielne źródło wiedzy 
prawomocnej o świecie. Odtąd mówić można o narodzinach 
świadomej percepcji. Podmiot ludzki nie tylko będzie świadomy 
swego percypowania, ale też wiedział będzie, że stanowi ono 
źródło jego wiedzy, której może zaufać. 

John Locke przeprowadził krytykę poglądów Kartezjusza 
na poznanie. Po pierwsze, uznał, że zmysły mogą być źródłem 
określonego rodzaju wiedzy. Percepcja i doświadczenie stanowią 
środek umożliwiający podmiotom nabywanie i rozszerzanie 
wiedzy 

 

                                                 
3 Ibidem, s. 206. 
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prawomocnej o świecie. Wedle Locke'a wiedza godna zaufania 
składa się z idei prostych i złożonych. Idee proste 

[...] można zdobyć jedynie dzięki tym impresjom, jakie wywołują w 
naszych duszach same rzeczy, działając przez właściwe wejścia, 
swoiste dla każdego gatunku. Jeśli idei prostych nie otrzymaliśmy 
na tej drodze, to choćbyśmy dla wyjaśnienia lub zdefiniowania na-
zwy takiej idei użyli wszelkich możliwych słów, nie zdołamy nigdy 
wytworzyć w swej duszy reprezentowanych przez nią idei4. 

Natomiast idee złożone powstają z kombinacji idei 
prostych. Treść idei prostych ogranicza się do stwierdzania 
jakości zmysłowych, które Locke podzielił na pierwotne i wtórne. 
Do jakości pierwotnych zaliczył kształt, wielkość, ilość i ruch. 
Wszystkie pozostałe takie jak: barwa, dźwięk, smak, ból itp., są 
wtórne. Jakości pierwotne uznawał za obiektywne, a wtórne za 
zdolność przedmiotów do wywoływania w nas idei prostych, 
które nie tkwią w przedmiotach tak jak cechy pierwotne. 
Obiektywność jakości pierwotnych brałaby się stąd, iż przysługują 
one przedmiotom, istnieją niezależnie od zmysłowego 
postrzegania. Dlatego też określić je można jako rzeczywiste i z tej 
racji wywołują u wszystkich takie same doznania. Zrezygnował 
ponadto z idei wrodzonych, których istnienie przyjmował 
Kartezjusz. 

Stanowisko J. Locke'a uległo poważnej transformacji w 
poglądach następnych przedstawicieli empiryzmu: Berkeleya i 
Hume'a. Oryginalność pierwszego z nich wyraża się między 
innymi w potraktowaniu wszystkich przyjmowanych przez J. 
Locke'a jakości, pierwotnych i wtórnych, jako idei, czyli rzeczy 
zmysłowych. Nie mają one żadnego odpowiednika w rzeczach, 
traktowanych jako istniejące niezależnie od aktu spostrzegania. 
Jednocześnie utrzymuje wcześniejszą, Locke'owska hierarchię w 
obrębie wrażeń (idei). Esse percipi, istnieć - to znaczy być 
postrzeganym. Berkeley łączył istnienie z umysłem postrzegającym 
na podobnej nieco zasadzie, jak czynią to filozofowie po zwrocie 
lingwistycznym z przełomu wieków XIX i XX. Wiążą oni istnienie 
czegoś zrelatywizowane 

 

                                                 
4 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. II, tłum. B. J. Gawecki, Biblioteka 
Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa 1955, s. 42. 
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do danego języka wyłącznie z ustanowieniem w odpowiednim 
języku nazwy spełniającej określone, warunki (formalne - w 
przypadku języków skonstruowanych sztucznie, okazjonalno-
behawioralnie - w przypadku języków naturalnych). Brak takiej 
nazwy uniemożliwia jakąkolwiek refleksję nad tym, co nazywa się 
potocznie obiektywnym istnieniem. Istnienie powiązane jest po 
zwrocie lingwistycznym z aktem uświadomienia sobie narodzin 
danego bytu w języku. Nie przypadkiem właśnie język odgrywa 
wyjątkową rolę w procesie konstytucji świadomości. Podkreślona 
zostaje waga świadomości społecznej, ponieważ język 
funkcjonuje zawsze w sposób ponadindywidualny, zatem 
istnienie językowe okazuje się być istnieniem społecznym, 
intersubiektywnym (kulturowym). W filozofii Berkeleya 
odpowiednikiem języka w filozofii po zwrocie językowym jest 
bóg. Zamknięcie oczu przerywa akt percepcji wzrokowej, istnienie 
ustaje. Doskonała osoba, bóg, ciągle spostrzega, przeto proces ten 
nigdy nie ustaje i trwa istnienie. 

Mówiąc, że przedmioty zmysłowe nie istnieją poza umysłem, nie 
mam na myśli mego własnego umysłu w szczególności, lecz mówię 
o wszystkich umysłach. Otóż jest ważną rzeczą, że przedmioty 
istnieją poza moim umysłem, wiem bowiem z doświadczenia, że 
są one niezależne ode mnie. Jest zatem jakiś inny umysł, w 
którym one istnieją w chwilach, kiedy ja ich nie postrzegam [...]. 
Ponieważ to, co powiedziałem, odnosi do wszystkich ograniczonych 
duchów, przeto wynika stąd z konieczności, że istnieje Umysł 
wszechobecny i wieczny, który zna i rozumie wszystkie rzeczy i 
ukazuje je naszym oczom w taki sposób i zgodnie z takimi prawami 
natury5. 

Idee są rzeczami zmysłowymi i nie reprezentują niczego 
znajdującego się poza podmiotem. Nic nie wiąże przyczynowo 
percepcji z przedmiotami leżącymi poza umysłami. Berkeley, bodaj 
najwcześniej spośród nowożytnych filozofów, ujmował 
rzeczywistość jako istniejącą dla nas, a nie poza nami. O swojej 
filozofii myślał, iż jest zgodna ze zdrowym rozsądkiem i jest 
antymetafizyczna. Rzeczywistość jest tylko taka, jakie mamy o 
niej pojęcie na obszarze zdro- 

                                                 
5 G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego. Trzy dialogi między Hylasem i 
Filonouscm, tłum. J. Leszczyński, J. Sosnowska, Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, 
Warszawa 1956, s. 263-264. 
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wego rozsądku. Różnica między zdroworozsądkowym pojmowa-
niem rzeczywistości a pojmowaniem jej przez Berkeleya dotyczy 
traktowania samych rzeczy. Dla �człowieka z ulicy� istnieją obiek-
tywnie, niezależnie od podmiotów. Dla empirysty angielskiego są 
ideami (wrażeniami zmysłowymi), są naszą, ludzką, 
intersubiektywną (czyli kulturową - mówiąc na sposób 
dzisiejszy), wiedzą percepcyjną. Taka interpretacja poglądów 
Berkeleya rysuje się, gdy w miejsce doskonałego Umysłu 
podstawimy pojecie kultury, intersubiektywnej świadomości 
(normatywno-dyrektywalnej) regulującej działania członków 
danej wspólnoty. Wówczas też można by przypisać mu pogląd, iż 
aktywny umysł ludzki to przede wszystkim przyswojona kultura, 
która pobudza zmysły do odnotowywania percepcji znakowanych 
kulturowo. Na umysł kulturowy jednostki składa się określona 
wiedza: 

[...] stale, reguły, czyli ustalone metody, według których umysł, od 
którego zależymy, wzbudza w nas idee zmysłowe, nazywamy pra-
wami przyrody, a zaznajamiamy się z nimi poprzez doświadczenie, 
które uczy nas, że w zwyczajnym biegu rzeczy takim to a takim ideom 
towarzyszą takie to a takie inne idee. [...] Stąd mamy dar pewnego 
rodzaju przewidywania, uzdolniającego nas do kierowania naszymi 
czynnościami z pożytkiem dla życia6. 

Wokół Berkeleyowskiego pojęcia idei narosło w tradycji 
filozoficznej wiele nieporozumień. Ciągle stawia się pytanie o 
zasadność użycia przez filozofa angielskiego pojęcia idei dla 
określenia tego, co zdrowy rozsądek nazywa rzeczą. Sam Berkeley 
wyjaśnia, iż chodziło mu o podkreślenie, że z pojęciem istnienia 
wiązać należy fakt uświadomienia sobie przez percepcję, czyli 
zaistnienia w świadomości podmiotu danej rzeczy. Jeśli podmiot 
nie uświadamia sobie w percepcji danego stanu rzeczy, to jest on 
niezauważony, a więc nie istnieje. Idea Berkeleyowska jako rzecz 
zmysłowa jest tylko kombinacją różnych jakości zmysłowych 
(pierwotnych i wtórnych) uświadamianych przez podmioty 
ludzkie. 

D. Hume kontynuował perspektywę G. Berkeleya w 
zakresie empirycznego pojmowania charakteru genezy wiedzy 
prawomoc- 

 

                                                 
6 Ibidem, s. 55. 
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nej oraz ujmowania percepcji jako świadomego doznania 
podmiotowego. Zgadzał się ze swoimi poprzednikami co do 
traktowania przedmiotów jako zespołu doznań, wśród których 
panuje hierarchia. Aczkolwiek z punktu widzenia genezy 
wszystkie percepcje są jednakowe, bo tylko subiektywne, to jednak 
utrzymywał wcześniej ustaloną hierarchię między nimi, 
respektowaną przez zdrowy rozsądek. Percepcje, nie posiadając 
odpowiedników poza podmiotem w przedmiotach, są więc w 
całości tworami podmiotowymi, ale nie dowolnymi. Pochodzą z 
doświadczenia, które przesądza 
o ich intersubiektywnym charakterze. Intersubiektywność percepcji 
ma dwa filary: biologiczny (wyposażenie naturalne każdego 
podmiotu w pięć zmysłów) oraz zadaną treść percepcji ograniczoną 
wyłącznie do postrzegania jakości pierwotnych i wtórnych. Ten 
drugi składnik gwarantujący intersubiektywność nowożytnej 
percepcji nie stanowił przedmiotu Hume'owskich zainteresowań. 
Miejsce zarezerwowane dla Boga w filozofii Berkeleya zajmuje w 
systemie Hume'a pojęcie nawyku. Doświadczenie pozwala 
jedynie stwierdzić współwystępowanie percepcji bądź ich 
następstwo czasoprzestrzenne. Nie można jednak na podstawie 
doświadczenia stwierdzić występowania związków 
przyczynowo-skutkowych pomiędzy następującymi po sobie 
(w czasie) lub obok siebie (w przestrzeni) percepcjami. Związki 
przyczynowo-skutkowe, w ramy których umysł włącza, 
organizuje przeto, percepcje, nie są w koncepcji Hume'a 
uprawnione empirycznie, nie posiadają też charakteru 
koniecznościowego. Operowanie przez umysł ludzki 
wspomnianym pojęciem odbywa się w sposób nawykowy, 
podobnie zresztą jak operowanie pojęciem siły czy substancji. 
Termin �nawyk� używany jest w koncepcji Hume'a w znaczeniu 
szczególnym. Analiza jego wypowiedzi umożliwia wskazanie cech 
charakterystycznych dla empirystycznego pojmowania nawyku: 
(1) nawyk aktualizuje się w umyśle ludzkim spontanicznie i 
bezrefleksyjnie (co nie przeczy temu, że związany może być 
genetycznie z refleksją), (2) nawyki mają charakter 
intersubiektywny. Umysły ludzkie, aczkolwiek indywidualnie, 
stosują się do tych samych nawyków i w ten sam sposób, (3) 
ponadindywidualne nawyki aplikowane są do wszelkiego 
rodzaju działań, łącznie z operacjami umysłu, 
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i pełnią funkcję regulującą względem nich, (4) nie posiadają - jako 
pewne całości - genezy indywidualno-empirycznej. Nie można 
bowiem - twierdzi Hume - wskazać żywej percepcji zmysłowej 
w umyśle ludzkim, która stałaby się podstawą wytworzenia idei dla 
strukturalnie określonego nawyku. Hume'owski nawyk, a 
właściwie system nawyków, antycypuje normatywno-
dyrektywalne pojęcie kultury. 

Rozważane systemy filozoficzne stwarzają okazję do 
odnotowania i podkreślenia rysującego się (począwszy już od 
systemu Kartezjusza) w kulturze nowożytnej między refleksją 
filozoficzną a punktem widzenia �człowieka z ulicy� napięcia w 
pojmowaniu statusu ontologicznego istnienia przedmiotów. 
Perspektywa �człowieka z ulicy� jest zawsze obiektywizująca. Myśli 
się w niej o świecie jako realnie istniejącym, ogromnym obiekcie 
egzystującym poza podmiotami, którego obiektywność istnienia 
trzeba uwzględniać, podejmując jakąkolwiek aktywność. Świat 
�człowieka z ulicy� wypełniony jest różnymi kategoriami 
przedmiotów obdarzonych własnościami zmysłowo 
percypowalnymi (pierwotnymi i wtórnymi), do których ponadto 
�przywiązane są wartości� - powiadał H. Rickert. Jest to punkt 
widzenia człowieka działającego w świecie, interweniującego 
bezpośrednio w ów świat, którego doświadczenie wykazuje pewną 
specyfikę. Nastawione jest na skuteczne radzenie sobie w świecie. 
Natomiast filozofa charakteryzuje dystans wobec postawy 
naiwnego realizmu reprezentowanego przez człowieka 
zaangażowanego praktycznie w świat. Pragnie on co najwyżej 
stworzyć jego uprawomocniający opis w kategoriach 
epistemologicznych (empiryści angielscy, Kant), podając metodę 
osiągania prawomocnej wiedzy. Podstawę filozofa określić można 
jako teoretyczno-refleksyjną i podobne właściwości posiada 
doświadczenie oraz percepcja powoływane przez filozofów. 
Refleksja filozoficzna jest namysłem nad podstawami świata, 
którego bezdyskusyjną realność zakłada człowiek w nim 
działający. Poglądy empirystów angielskich oraz perspektywa 
�człowieka z ulicy� wykazują pewną zbieżność co do tego, czym 
są przedmioty. Dla filozofów (Berkeley) oraz �człowieka z ulicy� 
to jedynie kombinacje jakości zmysłowych. �Człowiek z ulicy� 
myśli, że one 
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przysługują przedmiotom realnie istniejącym, obdarzanym 
ponadto intencjonalnością, zaś filozof, iż są to świadome doznania 
podmiotu, które nawykowo (Hume) łączymy w przedmioty. 
Jedynie dla Locke'a jakości pierwotne istniały na zewnątrz 
podmiotu, w przedmiotach, i przyczynowo wywoływały w 
podmiotach adekwatne względem cech przedmiotów doznania. 

Jak starałam się pokazać, na początku czasów nowożytnych 
dochodzi w Europie do - rzec można - swoistej �rewolucji 
kulturalnej�. Radykalnej przemianie uległo nasze myślenie o 
przedmiotach oraz poglądy na doświadczenie i percepcję. 
Przedmioty zaczynają być traktowane jako kombinacje 
określonych własności, a sposoby radzenia sobie z nimi 
uwzględniają stale następstwo i współwystępowanie 
określonych własności. Natomiast doświadczenie i percepcja 
nakierowane są przede wszystkim na odnotowywanie 
wspomnianych kombinacji cech oraz regularności ich 
występowania. Tę odmianę doświadczenia, która zaczyna się 
kształtować wraz z nastaniem czasów nowożytnych w Europie, 
określa się mianem doświadczenia instrumentalnego. Wiedza 
pochodząca z powyższego doświadczenia tworzyć zaczyna 
nowy fundament kultury europejskiej, ustanawia bowiem 
kulturowo�obiektywne istnienie określonych stanów rzeczy. 
Kształtują się więc nowe, obowiązujące do dziś, kryteria 
obiektywnego istnienia. Aby stwierdzić, że coś obiektywnie 
(kulturowo) istnieje, wystarczy wskazać na własności dające się 
zidentyfikować w instrumentalnie pojętym doświadczeniu i 
percepcji. 
 


