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Wstęp 

Najważniejszym celem badań filozoficznych jest niewątpliwie poznanie istoty badanych 

przedmiotów, czyli poznanie ejdetyczne. Teorię takiego poznania rozwijał E. Husserl i inni 

fenomenologowie, kontynuujący rozwój jego programu badawczego. Już u samego Husserla 

pojawiły się dwa sposoby poznania istoty: ideacja i uzmiennianie (wariacja imaginacyjna). 

Ustalenie odniesień między tymi sposobami jest interesującym problemem teoretycznym, który 

był już podejmowany przez przedstawicieli szkoły fenomenologicznej
1
. Spróbujmy przyjrzeć 

mu się z pozycji kogoś, kto nie poczuwa się do przynależności do niej, lecz docenia niektóre 

uzyskane w jej ramach wyniki poznawcze. 

 

I. Dziedzina fenomenologii 

Słowo „fenomenologia” funkcjonuje w obiegu przede wszystkim jako nazwa pewnej szkoły 

filozoficznej. Gdyby jednak wziąć je w abstrakcji od tego obiegowego znaczenia, to jego 

źródłosłów kazałby je rozumieć jako nazwę określonej dziedziny badań, które odnoszą się do 

fenomenów. Dość naturalne wydaje się więc potraktowanie tego drugiego znaczenia jako 

podstawowego, zaś pierwszego jako pochodnego, związanego z koncentracją w szkole 

fenomenologicznej właśnie na badaniu fenomenów
2
. 

{72} Czym jednak jest fenomen? Spróbujmy zarysować pewną indywidualną perspektywę do 

podjęcia tego pytania. Jeśli bez wdawania się w szczegółowe uzasadnienia, na użytek 

niniejszych rozważań zgodzić się, że człowiek jest istotą działającą według światopoglądu, a 

mądrość wyraża się w adekwatności działań do rzeczywistości, to zadaniem filozofii jest 

budowa i ugruntowanie spójnego światopoglądu. Skoro tak, to powinna ona przede wszystkim 

dążyć do ustalenia, jakie byty składają się na świat i jak się wzajemnie do siebie odnoszą. 

                                                        
1 Zob. J. Widomski, „Formy poznania ejdetycznego (koncepcja i rola ‘istoty’ w epistemologii 

fenomenologicznej)”, Studia Filozoficzne nr 10/1985, s. 37-62. 



Realizującą to zadanie najbardziej podstawową jej dziedzinę nazywa się czasem metafizyką, a 

czasem ontologią. 

 Aby jednak sprawnie poruszać się po rzeczywistości, warto znać nie tylko stan 

faktyczny, lecz również wchodzące w grę możliwości. Tak poszerzony zakres zaś, w świetle 

określonej tradycji terminologicznej, bardziej odpowiada ontologii niż metafizyce. Dla terminu 

‘metafizyka’ można przy takim rozstrzygnięciu zarezerwować węższą dziedzinę, wyróżnioną 

przez ontologiczną modalność faktyczności
3
. 

Inny podział zakresu ontologii można oprzeć na stosunku do naoczności. Przedmioty 

faktycznie istniejące, które mogą być dane w naoczności empirycznej, a zatem jawić się 

naszym zmysłom, naturalne jest nazwać zjawiskami. Warto jednak określić szerszą dziedzinę, 

obejmującą oprócz nich ontologicznie możliwe przedmioty, które byłyby tak rozumianymi 

zjawiskami, gdyby faktycznie istniały. Chociaż nie w naoczności empirycznej, mogą one być 

dane w naoczności czystej
4
. Właśnie do przedmiotów z tej szerszej dziedziny wydaje się 

pasować termin ‘fenomen’. 

Cóż to jednak znaczy, że jakiś przedmiot jest (ontologicznie) możliwy? W pełni 

obiektywnie znaczyłoby to, że może zaistnieć, tj. bądź faktycznie istnieje, bądź mogłoby być 

tak, że istniałby faktycznie. Takie określenie jednak nie jest kryterialne. W braku lepszego, jako 

pozytywne kryterium ontologicznej możliwości przyjąć można dostępność dla myśli, tj. 

założyć, że możliwe jest to, co da się pomyśleć podmiotowi ludzkiemu. 

W szczególności, możliwy byłby każdy przedmiot przedstawialny naocznie, a zatem 

każdy fenomen. Można się jednak zgodzić, że zakres tego, co da się pomyśleć, jest szerszy. Tu 

znów, w braku lepszego kryterium, przyjmiemy, że do pomyślenia jest wszystko, co jest 

niesprzeczne. Tak właśnie będzie tu rozumiana dziedzina ontologii. Z kolei dziedzina 

fenomenologii będzie rozumiana jako jej poddziedzina, wyróżniona przez kryterium 

przedstawialności naocznej. 

Określenie ‘przedstawialność naoczna’ sugeruje, jakoby coś można było jakoś 

przedstawić sobie nienaocznie. Faktycznie, tradycyjnie odróżnia się przedstawienia {73} 

naoczne i nienaoczne („niepoglądowe”)
5
. O ile jednak pojęcie przedstawienia naocznego jest 

zrozumiałe, to kiedy mówi się o przedstawieniu nienaocznym, najwyraźniej ma się na myśli 

                                                                                                                                                                             
2 Por. J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Wyd. „W drodze”, Poznań 1992, s. 29. 
3 Por. J. Perzanowski, „Logika a filozofia. Uwagi o zasięgu analizy logicznej w naukach filozoficznych”, w: Jak 

filozofować? Studia z metodologii filozofii, red. tenże, PWN, Warszawa 1989, s. 229-261, zwł. s. 240-241. 
4 Por. I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, przekł. 

B. Bornsteina na nowo opracowała J. Suchorzewska, wyd. 2, PWN, Warszawa 1993, s. 43-44. 



pomyślenie czegoś bez naocznego przedstawienia tego czegoś. Nie widać jednak żadnej 

pozytywnej treści, jaką należałoby przypisać temu pojęciu. Rozsądna wydaje się więc 

rezygnacja z tego pojęcia i mówienie w takich kontekstach jedynie o pomyśleniu przedmiotu, a 

nie o jego przedstawieniu. 

 

II. Pojęcie a istota 

Spróbujmy teraz ustalić, czym jest istota. Bywa ona określana jako to, „bez czego ów 

przedmiot nie może zostać pomyślany jako taki”
6
. Cóż jednak ma się tu na myśli przez „jako 

taki”? Wydaje się, że nie chodzi tu o specyfikę konkretnego indywiduum, lecz raczej o pewien 

aspekt ogólny. Oznaczałoby to, że ma się na myśli coś, bez czego dany przedmiot nie jest 

przedmiotem pewnego rodzaju. Innymi słowy, bez czego nie należy do zakresu pewnego 

pojęcia. Istota jest więc zawsze istotą jakiegoś obiektu jako przedmiotu odniesienia 

określonego pojęcia. 

Co jednak jest owym czymś? Do zakresu pojęcia kwalifikuje obiekt pewien zestaw 

cech, odpowiedni do pojęcia. Inne jego cechy są ze względu na przynależność do tego zakresu 

nieistotne. Istotą przedmiotu byłby więc zestaw cech istotnych ze względu na przynależność 

do zakresu tego, a nie innego pojęcia. Jeśli się z tym zgodzić, to istota zrelatywizowana jest do 

pojęcia, pod które chcielibyśmy podciągnąć dany przedmiot
7
. 

Łatwo zauważyć, że wobec tego w tym samym obiekcie można wyróżnić wiele 

różnych istot, odpowiadających różnym pojęciom, które można do niego odnieść. W 

szczególności, pojęcia te mogą tworzyć hierarchię pod względem ogólności. W takim 

wypadku istota pojęcia ogólniejszego zawiera się w istocie pojęcia mniej ogólnego, tj. jest od 

niej uboższa. 

Rozumiana jak wyżej istota najwyraźniej pozostaje w związku z treścią pojęcia. Można 

zastanawiać się, czy związek ten nie jest po prostu identycznością
8
. Pojęcie jednak jest raczej 

po stronie umysłu, niż przedmiotu, natomiast istota jest ewidentnie charakterystyką 

przedmiotu. Trafniejsze więc wydaje się przyjęcie, że jest ona nie tyle samą treścią pojęcia, co 

raczej przedmiotowym korelatem tej treści. Potraktowanie jej jako treści pojęcia należy wobec 

                                                                                                                                                                             
5 Por. K. Twardowski, Wyobrażenia i pojęcia, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1898, s. 11. 
6 Widomski, dz. cyt., s. 46; por. E. Husserl, Erfahrung und Urteil, wyd. 6, Felix Meiner Vlg., Hamburg 1985, s. 

411. 
7 Por. Bocheński, dz. cyt., s. 37. 
8 Por. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. 3, Zakł. Narodowy 

im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 97. 



tego uznać za pewien skrót myślowy, wprawdzie nieco mylący, ale w zasadzie nieszkodliwy, o 

ile tylko jest właściwie rozumiany. 

{74} Warto zauważyć, że nie co innego, tylko uchwycenie odpowiedniej istoty jest jedynym 

sposobem poznania treści pojęcia. Tym, co jest dane w naoczności, nigdy nie jest samo 

pojęcie, które jest niejako „w tyle głowy”, lecz zawsze jest to jakiś jego przedmiot odniesienia, 

który rozpatrujemy właśnie jako taki. To w nim rozpoznajemy tę istotę, co zarazem pozwala 

nam ustalić treść pojęcia jako taką właśnie, dzięki jakiej odnosi się ono do obiektów nią 

obdarzonych. Treść tę można więc scharakteryzować przez określenie owej istoty. 

Najwyraźniej stąd właśnie bierze się wspomniana wyżej tendencja do ich utożsamiania. 

 

III. Natura i status ideacji 

Według fenomenologów, istotę można poznać w akcie ideacji, który jest bezpośrednim, 

intuicyjnym uchwyceniem składających się na nią idealnych jakości
9
. Wobec tego jednak, co 

zostało powiedziane wyżej, istota nie jest odrębnym przedmiotem, lecz należy zawsze do 

określenia jakiegoś konkretnego przedmiotu, realnego, bądź tylko pomyślanego. Jej 

uchwycenie sprowadza się więc do wyodrębnienia istoty z jego pełnego określenia, na które, 

poza należącymi do niej cechami istotnymi, składają się również cechy nieistotne ze względu 

na pojęcie, pod które chcemy go podciągnąć. 

Co jednak pozwala nam ją wyodrębnić? Na pewno nie jakiś szczególny rys 

składających się na nią cech istotnych. Gdyby taki szczególny rys istniał, nie mogłyby one 

przysługiwać obiektom nie należącym do zakresu wchodzącego w grę pojęcia. Tymczasem do 

zakresu tego nie należą nie tylko obiekty pozbawione wszystkich odpowiednich cech istotnych, 

lecz wystarczy, by były pozbawione choćby jednej z nich, lecz obdarzone pozostałymi. 

Przypomnijmy, że istota jest przedmiotowym korelatem treści pojęcia. Tym, co 

pozwala nam ją wyodrębnić, jest więc treść pojęcia – którą jednak, jak już o tym była mowa, 

mamy „w tyle głowy”, a zatem nie w polu naoczności. Nie dysponujemy więc żadnym innym 

środkiem, by do niej dotrzeć, niż sprawdzanie jej w zastosowaniu do różnych przedmiotów. Jej 

obecność w naszym umyśle wyraża się poprzez naszą skłonność do zaliczania do zakresu 

odpowiedniego pojęcia tych, a nie innych przedmiotów. Możemy przy tym zauważyć, że 

przedmioty te mają różne wspólne cechy, co jednak nie przesądza o przynależności tych cech 

do odpowiadającej pojęciu istoty. To, czy do niej faktycznie przynależą, nie może być 

                                                        
9 Por. Widomski, dz. cyt., s. 38-39; R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, PWN, Warszawa 1971, s. 287-

288; Husserl, dz. cyt., s. 411. 



przedmiotem bezpośredniej konstatacji, lecz domysłu, czyli hipotezy – którą następnie możemy 

sprawdzać w konfrontacji z kolejnymi przedmiotami. Jak widać, chodzi tu o metodę 

analogiczną do obowiązującej w naukach empirycznych metody hipotetyczno-dedukcyjnej
10

. 

{75} Oczywiście nie chodzi tu o istotę pojęcia sztucznie wykreowanego przez definicję, ani 

nawet takiego, które zostało za jej pomocą doprecyzowane, lecz tylko takiego, które bądź 

wykreowaliśmy spontanicznie w doświadczeniu, bądź wręcz jest nam ono wrodzone. W tym 

ostatnim przypadku zresztą również doszło do jego spontanicznego wykreowania w 

doświadczeniu, tyle że nie osobniczym, lecz gatunkowym. Stworzenie za pomocą definicji 

projektującej nowego pojęcia jest aktem świadomego ustanowienia, więc nie musimy się wtedy 

niczego domyślać, gdyż treść pojęcia, a tym samym odpowiednia istota, jest na mocy tego aktu 

z góry znana. Podobnie jest w przypadku, gdy taka decyzja doprecyzowuje już istniejące 

pojęcie. 

Z domysłem mamy do czynienia tylko wtedy, gdy pojęcie jest już w obiegu, lecz nie 

doszło jeszcze do pełnego uświadomienia sobie przez użytkowników jego treści. Celem w 

takim wypadku jest również definicja, jednak z założenia sprawozdawcza, a nie projektująca
11

. 

Zakłada się wtedy, że pojęcie już ma jakąś treść i należy ją tylko ujawnić. Ponieważ jednak 

treść ta jest „z tyłu głowy”, siłą rzeczy badania, które mają do tego doprowadzić, muszą skupić 

się na wyodrębnieniu istoty kwalifikującej obiekty do zakresu badanego pojęcia. 

Należy zaznaczyć, że wbrew wpływowej opinii, badania te mają charakter jak 

najbardziej rzeczowy i nie dotyczą jedynie pseudoproblemów dotyczących znaczeń słów
12

 (w 

domyśle: ustalonych w wyniku arbitralnej umowy). Funkcjonujące w obiegu społecznym 

pojęcie, które faktycznie jest zawsze znaczeniem jakiegoś słowa, zazwyczaj jest wypracowane 

w wyniku długotrwałej praktyki dotyczącej jakiejś dziedziny rzeczywistości i jako takie samo 

jest pewną rzeczywistością, z którą badacz musi się liczyć. Chociaż rzeczywiście w pewnym 

sensie jest wynikiem umowy, jednak nie jest to umowa arbitralna, lecz jakoś dostosowana do 

owej dziedziny, co oznacza, że zawiera w sobie jakąś informację o niej. Tym bardziej dotyczy 

to pojęć wrodzonych, wypracowanych w toku ewolucji gatunku ludzkiego, zanim jeszcze 

gatunek ten zaczął posługiwać się mową i przypisał do nich określone słowa. Uchodzący za 

                                                        
10 Zob. np. A. Grobler, Metodologia nauk, Aureus/Znak 2006, s. 63-64 
11 Zob. Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, red. W. 

Marciszewski, PWN, Warszawa 1987, s. 265. 
12 Por. np. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2004, s. 174; Bocheński, dz. cyt., s. 

37; K.R. Popper, Nieustanne poszukiwania: autobiografia intelektualna, przekł. A. Chmielewski, Znak, 

Kraków 1997, s. 28-29 



wyrafinowany pogląd, jakoby badania ejdetyczne nie miały charakteru rzeczowego, faktycznie 

jest więc naiwny. 

Z drugiej strony, w świetle tego, co zostało powiedziane wyżej, naiwna jest też wiara, 

że intuicyjne uchwycenie istoty dostarcza wiedzy pewnej
13

. Wiedzę o istocie można jedynie 

uczynić pewną, ustanawiając treść pojęcia przez definicję projektującą. Jej pewność bierze się 

jednak wtedy z naszej decyzji, by pojęcie rozumieć w zgodzie z tą definicją. Zanim taką 

decyzję podejmiemy, nasza wiedza ejdetyczna jest w każdym wypadku hipotezą. Złudzenie, że 

uzyskaliśmy w tym zakresie rzeczową wiedzę pewną, pojawia się wtedy, gdy dysponując 

dobrze ugruntowaną {76} hipotezą, podejmiemy nieświadomie tego rodzaju decyzję, co 

wyrazi się w przyjęciu postawy polegającej na kwalifikowaniu jednych obiektów do zakresu 

pojęcia, a innych poza ten zakres, w sposób zgodny z tą hipotezą, czyniąc ją tym samym 

prawdziwą na mocy owej decyzji. 

 

IV. Uzmiennianie 

W doświadczeniu potocznym pojęcia wypracowywane są w konfrontacji z rzeczywistymi 

przedmiotami danymi w naoczności zmysłowej. Gdy jednak już takim pojęciem dysponujemy, 

ma ono zastosowanie nie tylko do innych przedmiotów rzeczywistych, aktualnie danych w 

naoczności empirycznej, lecz również do tego rodzaju przedmiotów, które mogłyby być tak 

dane, ale faktycznie tylko przedstawiamy je sobie w naoczności czystej. Nie jest przy tym 

wtedy ważne, czy przedmioty te rzeczywiście istnieją, czy też są wytworami naszej wyobraźni. 

Sprawdzanie hipotezy ejdetycznej nie może więc ograniczać się do jej konfrontacji ze 

zjawiskami, tj. przedmiotami aktualnie danymi w naoczności empirycznej, lecz wymaga 

przeglądu fenomenów danych w naoczności czystej, które skłonni bylibyśmy zaliczyć do 

zakresu pojęcia. 

Oczywiście tych ostatnich jest potencjalnie nieskończenie wiele, więc skonfrontowanie 

hipotezy z każdym z nich z osobna byłoby zadaniem niewykonalnym. Na szczęście natura 

hipotez ejdetycznych pozwala tego uniknąć. Treścią takiej hipotezy jest wyodrębnienie 

pewnych cech jako istotnych ze względu na dane pojęcie. Jej sprawdzenie sprowadza się więc 

do zbadania, czy każda z nich z osobna jest istotna, czy nie. Nasuwa się zatem procedura 

takiego sprawdzania hipotezy polegająca na skonstruowaniu w naoczności jakiegoś 

przedmiotu ewidentnie należącego do zakresu pojęcia i obdarzonego wszystkimi 

domniemanymi cechami istotnymi ze względu na nie, a następnie badanie możliwości 



konstrukcji przedmiotów obdarzonych wszystkimi tymi cechami z wyjątkiem jednej, wybranej 

spośród nich; innymi słowy, zmieniając wyjściowy przedmiot pod względem tej wybranej 

cechy. 

Jeśli okaże się, że otrzymanego w ten sposób przedmiotu nie będziemy już skłonni 

zaliczać do zakresu pojęcia, będzie to wskazywało, że cecha ta należy do istoty ze względu na 

to pojęcie, aczkolwiek nie w sposób niezawodny. Może bowiem okazać się, że można ją 

zmienić w jakiś inny sposób, który nie będzie skutkował wypadnięciem przedmiotu poza 

zakres pojęcia. Takiej możliwości nigdy nie można z góry wykluczyć, więc zaliczenie danej 

cechy do istoty ma zawsze charakter hipotezy, która przez wskazanie takiego kontrprzykładu 

może zostać sfalsyfikowana. 

W ten sposób jednak można zbadać tylko jedną z dwóch stron hipotezy ejdetycznej, 

mianowicie, że te-a-te cechy należą do istoty ze względu na dane pojęcie. Tymczasem zbadać 

należy również jej drugą stronę: czy do istoty należą tylko te cechy. Z czysto formalnego 

punktu widzenia mogłoby się wydawać, iż zadanie to jest niewykonalne, gdyż wymaga 

sprawdzenia pod względem przynależności do {77} istoty wszystkich pozostałych, możliwych 

do określenia cech. Na szczęście zazwyczaj chodzi tylko o sprawdzenie, czy do istoty należy 

jakaś cecha, co do której nie ustalono jeszcze, czy jest istotna, lecz istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że może do niej należeć. Należy więc sprawdzić, czy zmiana jakichś cech 

przedmiotu, co do których wiadomo, że są nieistotne, w sposób nie powodujący wypadnięcia 

poza zakres pojęcia, nie skutkuje zmianą tej cechy. 

Tu znów mogłoby się wydawać, że przedmiot należałoby zmieniać pod względem 

wszystkich cech, co do których ustalono, że są nieistotne. Na szczęście chodzić tu musi tylko o 

te z nich, co do których podejrzewamy, że ich zmiana może spowodować utratę przez 

przedmiot badanej cechy. Co więcej, zmiana ta polega często na zastąpieniu danej cechy przez 

inną, należącą jednak do pewnego spektrum, określonego przez jakąś ogólną zasadę. Można 

wtedy nie sprawdzać skutków wszystkich możliwych zmian tego rodzaju, lecz wystarczy 

zorientować się, czy zmiana według tej zasady ma znaczenie ze względu na przysługiwanie 

przedmiotowi badanej cechy. 

Łatwo zauważyć, że chodzi tu o różne odmiany procedury uzmienniania, zwanej też 

wariacją imaginacyjną
14

. Według Husserla leży ona u podstaw wglądu w istotę
15

. Warto 

                                                                                                                                                                             
13 Por. Ingarden, dz. cyt., s. 295-296. 
14 Por. Widomski, dz. cyt., s. 44, 52; Ingarden, dz. cyt., s. 310-311; Husserl, dz. cyt., s. 411-413. 
15 Por. Widomski, dz. cyt., s. 49; Husserl, dz. cyt., s. 413. 



zastanowić się, na czym owo leżenie u podstaw polega, a zwłaszcza, czy jej funkcja względem 

poznania istoty jest jedynie pomocnicza
16

, czy też zasadnicza – oraz w jakim sensie. 

 

V. Zastosowania i funkcja uzmienniania 

Najbardziej efektowne przykłady scharakteryzowanej wyżej procedury pochodzą z 

matematyki. Jednym z nich jest indukcja matematyczna. Jeśli wzajemnie wykluczające się 

własności pewnego rodzaju można według jednolitej zasady ustawić w ciąg, to można 

sprawdzić, czy przedmiot obdarzony pierwszą z nich ma też pewną inną własność, a jeśli tak, 

to czy przy zupełnie przypadkowym wyborze wśród pozostałych, jeśli przedmiot jest tą 

wybraną własnością obdarzony i ma tę inną własność, to ma ją również przedmiot obdarzony 

następną własnością w ciągu. Pozwala to wnioskować, że ową inną własność mają wszystkie 

przedmioty alternatywnie obdarzone własnościami rozważanego rodzaju. Innymi słowy: że 

takie przedmioty mają ją z istoty. 

Inny przykład stanowi konstrukcyjny dowód twierdzenia, że suma kątów w trójkącie 

prostoliniowym jest równa kątowi półpełnemu
17

. Konstruuje się dwie {78} proste równoległe, 

a następnie trójkąt w taki sposób, by jeden z jego boków zawierał się w jednej z nich, a 

naprzeciwległy wierzchołek należał do drugiej. Od razu „widać”, że kąty równe kątom trójkąta 

o wierzchołkach leżących na pierwszej prostej uzupełniają się z jego trzecim kątem do kąta 

półpełnego. 

Co więcej, nie zależy to od postaci ani rozmiarów trójkąta, co można łatwo 

„zobaczyć”, gdyż wszelkie zmiany pod tymi względami można uzyskać, zmieniając odległość 

między prostymi i przesuwając jeden z wierzchołków leżących na pierwszej prostej wzdłuż niej 

oraz trzeci wierzchołek wzdłuż drugiej prostej. Zmiany te można więc potraktować jako 

złożenia zmian na każdy z tych trzech sposobów i przy każdym z nich z osobna „zobaczyć”, że 

wynik konstrukcji się nie zmienia. Cudzysłów jest tu o tyle uzasadniony, że chociaż 

konstrukcję można zilustrować rysunkiem, jednak kluczowej dla niej ścisłej równości 

odpowiednich kątów nie sposób ustalić za pomocą percepcji wzrokowej. Chodzi więc o 

konstrukcję w naoczności czystej, w stosunku do której empirycznie dostępny rysunek pełni 

jedynie funkcję wspomagającą. Dowodzi ona, że równość sumy kątów w trójkącie 

prostoliniowym kątowi półpełnemu jest własnością takiego trójkąta, którą ma on z istoty. 

                                                        
16 Por. Widomski, dz. cyt., s. 37-38, 44, 61. 
17 Por. J. Czerniawski, Ruch, przestrzeń, czas. Protofizyczne i metafizyczne aspekty podstaw fizyki 

relatywistycznej, Wyd. UJ, Kraków 2009, s. 20. 



Oczywiście jest to własność istotna tylko trójkąta tego rodzaju, a nie dowolnego trójkąta, bo 

przecież trójkątów krzywoliniowych konstrukcja nie obejmuje. 

Kolejny przykład jest o tyle doniosły, że posłużył się nim Kant w celu zilustrowania 

swojej tezy, iż twierdzenia geometrii opierają się na konstrukcji w naoczności czystej
18

. 

Rozważmy dwa punkty połączone odcinkiem linii prostej. Skonstruujmy dowolną linię krzywą 

lub łamaną łączącą te punkty. Konstrukcja taka w przypadku linii łamanej jest równoważna 

przemieszczeniu wybranych punktów odcinka poza ten odcinek z zachowaniem połączenia ich 

parami za pomocą odcinków linii prostych, zaś w przypadku krzywej – ciągłemu odkształceniu 

odcinka, obejmującemu jego wyginanie i odpowiednie zgniatanie lub rozciąganie jego 

fragmentów. Z konstrukcji „widać”, że skonstruowana linia jest dłuższa od rozważanego 

odcinka, co uzasadnia twierdzenie, iż odcinek linii prostej jest najkrótszym połączeniem między 

dwoma punktami, co okazuje się jego własnością istotną. 

Inny przykład to rozważanie różnych przedmiotów barwnych, aby ustalić, czy 

przedmiot taki musi zarazem być obdarzony powierzchnią, tj. czy barwność z istoty wymaga 

posiadania powierzchni
19

. Dopóki uzmiennianie ogranicza się do dobrze wyodrębnionych ciał, 

można odnieść wrażenie, że taki związek rzeczywiście zachodzi. Jeśli jednak wziąć pod uwagę 

np. barwną mgłę lub przezroczysty płyn, to okazuje się, że wrażenie to było złudne. Nie widać 

natomiast sposobu wyeliminowania z przedmiotu barwnego rozciągłości. Nawet bowiem 

barwny punkt faktycznie nigdy nie jest nierozciągłym punktem matematycznym, lecz ma 

zawsze pewną skończoną rozciągłość. Barwność nie jest więc istotowo związana z 

posiadaniem powierzchni, lecz raczej z rozciągłością. 

{79} Oczywiście przykłady można mnożyć, jednak już na tych przytoczonych widać, że 

uzmiennianie nie dokonuje się na chybił-trafił, lecz zawsze pod kątem sprawdzania pewnej 

zawczasu wysuniętej hipotezy. Przypomina to postępowanie w naukach empirycznych, z tym, 

że tutaj hipotezę konfrontuje się ze stanami rzeczy, które nie muszą faktycznie zachodzić. 

Takie sprawdzanie hipotezy więc nie jest z istoty empiryczne, lecz raczej quasi-empiryczne
20

, 

wykazując jednak daleko idącą analogię do sprawdzania hipotez empirycznych. 

Spróbujmy pójść tym tropem. W metodologii nauk empirycznych odróżnia się tzw. 

kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia. Do kontekstu odkrycia należy wymyślanie i 

stawianie hipotez. Samo postawienie hipotezy bynajmniej nie wystarcza do zaliczenia jej do 

                                                        
18 Por. Kant, dz. cyt., s. 25, 47. 
19 Por. Widomski, dz. cyt., s. 52. 
20 Por. Czerniawski, dz. cyt., s. 23. 



wiedzy naukowej, ani nawet w ogóle do poznania. Aby taki status uzyskać, musi ona zostać 

poddana wszechstronnemu procesowi sprawdzania poprzez konfrontację z wynikami różnych 

eksperymentów. Dopiero po takim sprawdzeniu może zostać uznana za uzasadnioną 

empirycznie, co usprawiedliwia zaliczenie takiego sprawdzania do kontekstu uzasadnienia. 

Skąd jednak biorą się hipotezy? Badacz dokonuje pewnego wglądu w badaną dziedzinę 

rzeczywistości. Taki wgląd nie jest bynajmniej jakimś mistycznym „obcowaniem” podmiotu z 

przedmiotem, lecz twórczym aktem podmiotu. Niewątpliwie wynik tego aktu nie jest zupełnie 

przypadkowy, jednak nigdy nie gwarantuje swojemu wytworowi adekwatności do 

rzeczywistości. Dopiero empiryczne sprawdzenie stanowi pewne kryterium takiej 

adekwatności, czyli klasycznie rozumianej prawdziwości hipotezy. Kryterium to jest zawsze 

zawodne, gdyż nigdy nie można wykluczyć negatywnego wyniku sprawdzania w jakiś nie 

wzięty dotąd pod uwagę sposób. Tym niemniej, pozwala ono odróżnić hipotezy uzasadnione 

empirycznie, które możemy tymczasowo zaliczyć do naszej wiedzy empirycznej, od takich, 

które uzasadnione nie są, bądź nie są jeszcze uzasadnione w stopniu wystarczającym, by 

można było je do wiedzy zaliczyć. 

Spróbujmy teraz skorzystać z zauważonej wyżej analogii dla określenia statusu ideacji i 

uzmienniania. Ideacja najwyraźniej opiera się na pewnym wglądzie w badany fenomen. Jeśli 

więc damy się tu prowadzić analogii, to stanowi ona odpowiednik wymyślania i wysuwania 

hipotez, który, jak pamiętamy, należał do kontekstu odkrycia. Przez analogię należałoby więc 

wnosić, iż nie jest ona jeszcze poznaniem istotowym, dopóki nie zostanie poddana pewnemu 

procesowi sprawdzania. Takim sprawdzaniem jest zaś niewątpliwie uzmiennianie. Nasuwa się 

więc wniosek, iż uzmiennianie nie jest jedynie pomocniczym zabiegiem względem ideacji, lecz 

stanowi dla jej wyników jedyne dostępne uzasadnienie. 

{80} 

VI. Epistemiczny potencjał uzmienniania 

Gdyby zgodzić się z powyższym wnioskiem, to poznanie istoty byłoby zawsze zawodne, gdyż 

nigdy nie można wykluczyć obalenia hipotezy ejdetycznej w wyniku zastosowania jakiegoś nie 

wziętego dotąd pod uwagę sposobu uzmienniania. Tym niemniej, przykłady wzięte z 

matematyki dowodzą, iż można w ten sposób nadać hipotezie całkiem solidny status 

epistemologiczny. Często bowiem można rozpoznać praktycznie wszystkie możliwości 



uzmienniania i usystematyzować je w sposób pozwalający dostrzec niezależność badanej 

własności od uzmienniania na każdy z wchodzących w grę sposobów
21

. 

Najlepiej widać to w przypadku dowodów indukcyjnych, gdy uzmiennianie sprowadza 

się do wyboru kolejnej pozycji na liście skonstruowanej według stałej zasady. Nic dziwnego, że 

wyników uzyskanych w ten sposób praktycznie nie sposób podważyć. W przypadku dowodów 

przez konstrukcję geometryczną jest jednak niewiele gorzej. Na przykład podważanie 

konstrukcyjnego dowodu twierdzenia o sumie kątów trójkąta prostoliniowego przez 

odwołanie się do geometrii nieeuklidesowych, gdzie twierdzenie to ma nie obowiązywać, jest o 

tyle nieskuteczne, że dotyczy geometrii zakrzywionych, w których w ogóle nie ma linii 

prostych, lecz tylko geodezyjne, więc faktycznie argument opiera się na ekwiwokacji 

polegającej na zmianie znaczenia terminu „linia prosta”. Gdyby zatem pozostać przy 

pierwotnym znaczeniu tego terminu, należałoby uznać, że rozważane twierdzenie jest 

spełnione również w nich, tyle że pusto. 

Jeszcze trudniej podważyć twierdzenie geometryczne przywołane przez Kanta. Gdyby 

jego treścią było, iż najkrótsze połączenie między dwoma punktami jest odcinkiem linii prostej, 

to oczywiście przestrzenie zakrzywione stanowiłyby kontrprzykłady. Skoro jednak ma ono 

sens odwrotny, tj. stwierdza, że odcinek linii prostej jest najkrótszym połączeniem dwóch 

punktów, to w szerokiej klasie geometrii nieeuklidesowych jest ono spełnione nawet przy 

wspomnianej zmianie znaczenia terminu „linia prosta”. Natomiast przytaczany czasem rzekomy 

kontrprzykład, jakim miałby być fakt, iż w czasoprzestrzeni długość łączącej dwie 

punktochwile geodezyjnej jest właśnie najdłuższa wśród łączących je linii czasopodobnych
22

, 

jest o tyle nietrafiony, że konstrukcja dotyczyła linii w przestrzeni, a nie w czasoprzestrzeni, 

która nie jest wyposażona w zwykłą metrykę, lecz w metrykę lorentzowską, która w 

rzeczywistości jest pseudometryką, gdyż nie jest dodatnio określona, tj. kwadrat odległości w 

jej sensie między dwoma różnymi punktami nie musi być dodatni
23

. 

Jak widać, wbrew rozpowszechnionej opinii, naoczność jest środkiem zdolnym 

dostarczać uzasadnienia twierdzeniom matematycznym, które inaczej traktowane {81} być 

muszą jako konsekwencje arbitralnie przyjętych aksjomatów, co miałoby być jedynym źródłem 

ich prawomocności. W ten sam sposób mogą zostać uzasadnione również same aksjomaty, 

które tym samym okazują się twierdzeniami takimi jak pozostałe, a ich wyróżniony status 

                                                        
21 Por. Widomski, dz. cyt., s. 52; Ingarden, dz. cyt., s. 311. 
22 Por. np. Heller, dz. cyt., s. 125. 



redukuje się do funkcji porządkowania wiedzy dotyczącej odpowiedniej dziedziny obiektów 

matematycznych. Nie jest to nic nowego, gdyż, jak już o tym była mowa, takie 

konstruktywistyczne podejście do matematyki przyjmował Kant, który zresztą tylko nadał mu 

wyraźne sformułowanie, gdyż w matematycznej praktyce było ono obecne od dawna
24

. To 

dominujące obecnie podejście aksjomatyczne jest pewnego rodzaju aberracją, do której doszło 

w konsekwencji niefortunnego wyboru przez Euklidesa jednego z aksjomatów geometrii
25

, co 

miało pozytywną konsekwencję w postaci rozwoju nowych, abstrakcyjnych dziedzin geometrii, 

jednak wprowadziło też dezorientację w kwestii statusu tego, co nazywamy dziś geometrią 

euklidesową. 

 

VII. Zastosowania filozoficzne 

Czy na takie konstruktywistyczne podejście jest miejsce w filozofii? Pozytywna odpowiedź na 

to pytanie jest dość oczywista; przecież jest ono z powodzeniem realizowane przez 

fenomenologów. Co więcej, można wręcz twierdzić, że nie ma dla niego żadnej rozsądnej 

alternatywy. Tylko przez badanie odnośnych fenomenów rozstrzygnięcia filozoficzne mogą 

uzyskać podstawę rzeczową, bez której filozofia wyradza się w pustą grę na konwencjach 

językowych. Dlaczego więc fenomenologia nie jest dziś w cenie, spychana na drugi plan przez 

filozofię analityczną? 

Jedną z przyczyn może być niewystarczająca świadomość metodologiczna, wyrażająca 

się w nieadekwatnych wyobrażeniach na temat sensu własnej metody i statusu uzyskiwanych 

dzięki niej wyników. Jeśli przedstawiona powyżej analiza jest trafna, to absolutna 

niepowątpiewalność
26

 tych wyników jest celem nieosiągalnym, zaś uroszczenia, jakoby w  

jakiejś kwestii już ją uzyskano, mogą być jedynie wyrazem myślenia życzeniowego, co 

zazwyczaj rzuca się w oczy badaczom spoza szkoły, nie przysparzając jej popularności i 

zniechęcając do metody fenomenologicznej jako takiej. Z drugiej strony, status hipotez 

ejdetycznych, jaki faktycznie dzięki niej można starać się uzyskać, nadal jest nie do 

pogardzenia. Przecież co do istoty badania prowadzone w jej ramach nie różnią się od badań w 

obrębie najlepiej ugruntowanej, konstruktywnej części matematyki. 

                                                                                                                                                                             
23 Por. Czerniawski, dz. cyt., s. 149; W. Kopczyński i A. Trautman, Czasoprzestrzeń i grawitacja, PWN, 

Warszawa 1981, s. 149 i 86. 
24 Por. T. Batóg, Dwa paradygmaty matematyki. Studium z dziejów i filozofii matematyki, Wyd. UAM, Poznań 

2000, s. 7. 
25 Por. P. Lorenzen, „Das Begründungsproblem der Geometrie als Wissenschaft der räumlichen Ordnung”, 

Philosophia Naturalis 6, 1961, s. 415-431, zwł. s. 419. 
26 Por. np. Ingarden, dz. cyt., s. 357. 



Inną przyczyną może być nie zawsze trafiony dobór problemów do zbadania i 

przykładów takich problemów wybranych dla ilustracji działania metody. Skoro {82} istota 

jest przedmiotowym korelatem treści pojęcia, to aprioryczne ugruntowanie może dotyczyć 

tylko hipotez ejdetycznych dotyczących istot pojęć, które same mają aprioryczny charakter. W 

przypadku pojęć wykreowanych lub dookreślonych przez choćby częściowo arbitralną umowę, 

wyniki analizy ejdetycznej dziedziczą umowność treści samego pojęcia. Nie ma w tym nic 

złego, o ile towarzyszy temu świadomość takiego ich charakteru; niestety, taka świadomość 

dalece nie zawsze jest obecna. Co gorsza, jako przykłady działania metody podawane bywają 

badania o dyskusyjnej doniosłości. 

Obie te wady ma chętnie przytaczany przykład badania zależności jakości barwy np. od 

jej odcienia
27

. Dość oczywiste jest, że skoro barwy tworzą spektrum ciągłe, to odpowiedź na 

pytanie, w jakim zakresie można zmieniać odcień danej barwy bez utraty jej jakości, zależy od 

umownego określenia zakresu odpowiadającego jej pojęcia. Niezależnie od tego, ranga 

samego problemu i wyniku jego rozwiązania może budzić wątpliwości. 

Jeśli wiedza ejdetyczna ma mieć charakter aprioryczny, to nie może dotyczyć istot 

odpowiadających pojęciom wykreowanym przez umowę, ani nawet przez nią dookreślonych. 

Pojęcia, które wchodzą w grę, same muszą być aprioryczne, tj. takie, które niejako są nam 

narzucone. Idąc za intuicją Kanta, należałoby się spodziewać, że taki charakter będą miały 

pojęcia bezpośrednio lub pośrednio zdeterminowane przez nasz wrodzony aparat poznawczy. 

Jego funkcją jest tworzenie immanentnego obrazu rzeczywistości, według którego orientujemy 

się w świecie. 

Obraz ten nie jest tworzony zupełnie dowolnie, lecz natura naszego aparatu 

poznawczego nakłada na dane nam w naoczności empirycznej zjawiska, czy też konstruowane 

w naoczności czystej fenomeny, określone więzy, które możemy rozpoznawać przez badanie 

jednych i drugich. W ten sposób, jak zauważyliśmy wyżej za Kantem, można konstrukcyjnie 

ugruntować intuicyjną część matematyki. Należy zauważyć, że to i tak już jest całkiem sporo; 

czy jednak na tym koniec? 

Kant uważał, że oprócz pojęć geometrycznych i arytmetycznych, nasz aparat 

poznawczy narzuca nam pojęcia, które można określić jako kategorialne. W dziedzinie 

fenomenów odpowiada im przynależność do różnych kategorii
28

. Sam Kant skoncentrował się 

na kategoriach związku przyczynowego i substancji. Nie jest jednak oczywiste, że pierwsze z 

                                                        
27 Por. Husserl, dz. cyt., s. 314-315. 
28 Por. Kant, dz. cyt., s. 113. 



odnośnych pojęć wywodzi się z samego funkcjonowania naszego wrodzonego aparatu 

poznawczego. Przeciwnie, można twierdzić, że gdyby tak było, nie moglibyśmy wytworzyć 

sobie w naoczności czystej, tj. wyobrazić sobie, świata, w którym dokonywałyby się zdarzenia 

spontaniczne, za jakie, nota bene, skłonni jesteśmy uważać przynajmniej niektóre akty naszej 

woli. 

Inaczej rzecz się ma z pojęciem substancji, rozumianej jako podmiot własności
29

. 

Należy ona do grupy pojęć, którym odpowiadają różne kategorie ontologiczne. {83} 

Najwyraźniej nie sposób sobie przedstawić fenomenu, który nie należałby do jednej z nich. Jeśli 

ta intuicja jest trafna, to właśnie tu jest miejsce na drugi ważny obszar wiedzy apriorycznej. 

Przedmiotowym korelatem treści pojęcia kategorialnego jest forma kategorialna, która 

nie jest żadną jakością, lecz sprowadza się do tego, na czym polega obecność obiektu danej 

kategorii
30

. Dysponowanie pojęciem tego rodzaju zaś wyraża się w zdolności do rozpoznania 

w obiektach odpowiedniej formy, co pozwala zaliczyć go do tej kategorii. Skoro zaś jest się w 

stanie tę formę rozpoznać, to można tez próbować uświadomić sobie, w czym się ona wyraża. 

Wydaje się, że właśnie rozpoznanie tego rodzaju doprowadziło Kotarbińskiego do 

reizmu. Wprawdzie, jako filozof analityczny, wolał zastanawiać się nad sensem zdań 

zawierających terminy odpowiadające obiektom kategorii różnych od kategorii rzeczy, ale jego 

rozważania faktycznie opierają się na rozpoznaniu faktów dotyczących form tych kategorii. 

Zauważył on, że np. sens zdań zawierających nazwy cech bez reszty da się wyrazić przez 

zdania nie zawierające tych nazw, orzekające o rzeczach
31

. Skąd jednak wiadomo, że wyrażają 

one ten sens bez reszty? Czegoś takiego nie można stwierdzić bez rozpoznania, iż obecność 

cechy polega na tym, że coś (innego) jest jakieś. 

Jak jednak przekonać się, że tak właśnie jest? Najpierw w jakimś konkretnym 

przypadku, gdy obecna jest jakaś cecha, zauważamy, że jej obecność polega na tym, iż coś jest 

jakieś, więc, być może, jest tak zawsze, gdy obecna jest jakaś cecha. Na razie jednak tylko 

wysunęliśmy hipotezę, którą dopiero trzeba sprawdzić. Szukamy więc różnych możliwych 

przypadków obecności cechy, za każdym razem przekonując się, że hipoteza potwierdza się. 

W końcu, po usilnych próbach znalezienia kontrprzykładu, stwierdzamy, że faktycznie 

obecność cechy właśnie na tym polega – co oznacza, że w istocie nie stanowi ona w ogóle 

                                                        
29 Por. Kant, dz. cyt., s. 92. 
30 Por. E. Husserl, Badania logiczne, t. 2, przekł. J. Sidorek, PWN, Warszawa 2000, cz. 1, s. 352-354, 392; cz. 

2, s. 219-221, 324-328. Forma kategorialna jest tu rozumiana w sensie zbliżonym do formy I w rozumieniu 

Ingardena – por. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, PWN, Warszawa 1987, s. 40, 51-55, 57-59. 
31 Por. Kotarbiński, dz. cyt., s. 63. 



obecności czegoś, lecz sprowadza się do bycia jakąś przez pewną rzecz. Oczywiście w 

zasadzie musimy być gotowi na rewizję tego stwierdzenia, gdyby jednak jakiś kontrprzykład w 

końcu się pojawił; mamy jednak praktyczną pewność, iż tak się nie stanie – można uważać, że 

wcale nie mniejszą niż w przypadku rozważanych wcześniej twierdzeń matematycznych. 

Analogiczne postępowanie można wdrożyć w przypadku każdej innej kategorii 

ontologicznej, poza kategorią rzeczy. W ten sposób dochodzi do quasi-empirycznego 

uzasadnienia negatywnych tez reizmu
32

. Nieistnienie obiektów należących do kategorii innych 

niż kategoria rzeczy okazuje się konsekwencją ich form kategorialnych, które w przypadku 

pojęć kategorialnych odgrywają rolę skorelowanych z nimi istot. Niewykluczone, że gdyby 

Kotarbiński zdał sobie sprawę z ontologicznego {84} zaplecza dla swoich redukcji 

reistycznych, nie wycofałby się tak łatwo z reizmu jako teorii ontologicznej na pozycje 

semantycznego programu eliminacji nazw pozornych tam, gdzie to możliwe
33

. 

W podobny sposób można też uzasadniać inne hipotezy ontologiczne, np. stanowisko 

w sporze o uniwersalia zwane „teorią względu”
34

. Bez wątpienia zdolni jesteśmy do 

wydawania sądów ogólnych, więc pojęcie powszechnika zakorzenione jest w funkcjonowaniu 

naszego aparatu poznawczego. Z pewnością też potrafimy teoretyzować, tj. wysuwać hipotezy 

na temat głębszej rzeczywistości ukrywającej się za dostępnymi naocznie zjawiskami. Na 

hipotezy tego rodzaju składają się zarówno wyobrażenia na temat tej głębszej rzeczywistości, 

jak też na temat jej związków ze zjawiskami, pozwalające z jednej strony wyjaśniać zjawiska 

jako jej konsekwencje, z drugiej zaś – sprawdzać tego rodzaju hipotezy. Oczywiście treść 

hipotez teoretycznych nie jest zdeterminowana przez sam aparat poznawczy, lecz jest 

wynikiem twórczej aktywności podmiotu poznającego; występującym w ich ramach pojęciom 

jednak odpowiadają istoty, które mogą stać się przedmiotem badań ejdetycznych. Faktycznie 

niektóre badania prowadzone przez teoretyków z różnych dziedzin nauk szczegółowych mają 

taki właśnie charakter, aczkolwiek zazwyczaj nieuświadomiony. Świadomy ich natury filozof 

może im w tym zakresie udzielić wsparcia, a czasem nawet ich zastąpić w zaniedbanym przez 

nich zakresie takich badań. Musi tylko pamiętać, że nie mogą one dostarczyć wyników w 

ścisłym sensie apriorycznych, lecz tylko niejako apriorycznych warunkowo, tj. ważnych pod 

warunkiem, że pojęcia, którym odpowiadają badane istoty, rozumiane są tak, jak w danej 

teorii. 

                                                        
32 Por. Czerniawski, dz. cyt., s. 28-29. 
33 Por. T. Kotarbiński, „Fazy rozwojowe konkretyzmu”, w: tenże, Ontologia, teoria poznania i metodologia 

nauk, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993, s. 196-205, zwł. s. 202. 



To samo zastrzeżenie ma zastosowanie do wyników badania istot odpowiadających 

pojęciom, jakich na co dzień używamy do interpretowania doświadczenia potocznego, jak 

również tym, które funkcjonują w szeroko rozumianej kulturze. Nie są one zdeterminowane 

ani przez sam nasz aparat poznawczy, ani przez doświadczenie, które tylko nakłada na nie 

pewne więzy, ograniczające ich dowolność. Co więcej, niektóre z nich odnoszą się do bytów 

ewidentnie wykreowanych w wyniku umowy społecznej, jak np. pojęcie własności, czy szereg 

innych pojęć prawnych. Istoty odpowiadające pojęciom z tej szerokiej dziedziny również 

poddają się badaniu ejdetycznemu. Aby jednak jego wyniki miały charakter obiektywny, 

powinny być zawsze uzupełnione listą warunków, pod którymi obowiązują. Zastrzeżenie to 

jest tym bardziej doniosłe, iż jest to dziedzina chyba najchętniej eksploatowana przez 

fenomenologów. 

{85} 

VIII. Podsumowanie 

Zazwyczaj rozpoznanie badań ejdetycznych jako odnoszących się, co najmniej pośrednio, do 

treści pojęć, prowadzi do ich zdyskredytowania jako pseudoproblemów dotyczących 

określonych umownie znaczeń słów. Trudno zaprzeczyć, że istoty są nie czym innym, tylko 

przedmiotowymi korelatami treści pojęć, a zatem badania ejdetyczne, wprawdzie pośrednio, 

ale jednak odnoszą się do skorelowanych z nimi treści odpowiednich pojęć, te zaś zazwyczaj 

stanowią znaczenia pewnych słów. Nie wszystkie pojęcia jednak są wynikiem arbitralnej 

umowy określającej znaczenia słów. Niektóre z nich są przecież w jakiś sposób 

zdeterminowane przez nasz wrodzony aparat poznawczy; inne zaś ukształtowały się w 

konfrontacji z doświadczeniem, dostosowując się do jego dziedziny. Nie można więc z góry 

znać ich treści, co oznacza, że ustalenie zawartości odpowiednich istot jest zadaniem jak 

najbardziej rzeczowym. Nawet zresztą treść pojęć ukształtowanych w praktyce społecznej 

stanowi pewną rzeczywistość, która nie podlega dowolnej manipulacji. Trzeba tylko być 

świadomym natury pojęć odpowiadających badanym istotom, aby nie przypisywać uzyskanym 

wynikom stopnia aprioryczności wyższego niż faktycznie im przysługuje. 

Dość oczywiste wydaje się, iż ludzki podmiot poznawczy dysponuje wrodzoną władzą 

przedstawień naocznych, która funkcjonuje zgodnie z prawami niepodlegającymi aktom jego 

woli; nie dysponuje za to żadną władzą poznawczą umożliwiającą mu bezpośrednie dotarcie do 

transcendentnej rzeczywistości samej w sobie, ani nawet dostarczającą wiedzy pewnej o 

istotach danych naocznie zjawisk. Akt ideacji nie może więc dostarczyć nic więcej, niż tylko 

                                                                                                                                                                             
34 Por. Czerniawski, dz. cyt., s. 30. 



hipotezę, która z samej swej natury nie może być absolutnie pewna. Co więcej, jego dokonanie 

sprowadza się do wysunięcia takiej hipotezy i sam w sobie w żaden sposób jej nie uzasadnia. 

W tej sytuacji dowartościowaniu musi ulec, traktowana zazwyczaj jako jedynie pomocnicza 

względem ideacji, operacja uzmienniania: okazuje się jedynym źródłem uzasadnienia hipotezy 

ejdetycznej. 

Nie stanowi to jednak bynajmniej żadnej epistemicznej katastrofy, gdyż tak samo rzecz 

się ma z uzasadnieniem najlepiej ugruntowanej części matematyki, opartej na konstrukcjach 

naocznych. Tam też faktycznie wysuwa się hipotezy i uzasadnia je quasi-empirycznie, stosując 

wariację imaginacyjną. Nie pozwala to nigdy uzyskać pewności absolutnej, bo zawsze istnieje 

margines obawy, iż pominięto jakiś sposób uzmienniania. Tym niemniej, umożliwia zdobycie 

praktycznej pewności, wykluczającej racjonalne wątpienie. Wydaje się więc, że nawet ideał 

fenomenologów, jakim jest niepowątpiewalna wiedza o istotach, jest jak najbardziej osiągalny, 

o ile przez niepowątpiewalność nie rozumieć pewności absolutnej, lecz ten poziom praktycznej 

pewności, który można uzyskać w matematyce. Trzeba tylko trafnie wybrać przedmiot badań. 

Uświadomienie sobie natury poznania ejdetycznego i sposobu uzasadniania jego 

wyników może pomóc w odparciu zarzutów stawianych fenomenologii przez przedstawicieli 

innych nurtów filozofii, zwłaszcza filozofii analitycznej. Sprzyjałaby {86} temu rezygnacja z 

obrony straconej pozycji, jaką jest uroszczenie posiadania ogólnej wiedzy absolutnie pewnej 

uzyskanej przez intuicyjny wgląd, a zamiast tego skupienie się na realnym potencjale metody 

fenomenologicznej, który powinien zapewnić jej należne miejsce wśród środków poznania 

rzeczywistości. Ma to znaczenie nie tylko dla pozycji fenomenologii wśród szkół 

filozoficznych, lecz również dla filozofii jako takiej, gdyż, jak się zdaje, rezygnacja z owoców 

metody fenomenologicznej grozi jej epistemiczną impotencją
35

. 

                                                        
35 Por. J. Czerniawski, „O epistemicznej impotencji filozofii analitycznej”, Filozofia Nauki 6, nr 3-4/1998, s. 

149-150; tenże, „Filozofia analityczna a metoda fenomenologiczna”, Filozofia Nauki 8, nr 3-4/2000, s. 133-

138. 


