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Fundamentalizm z ludzką twarzą 

 

Wstęp 

Fundamentalizm kojarzy się dziś nienajlepiej. Zazwyczaj przed oczami stają zaraz 

płonące wieżowce World Trade Center, a w najlepszym razie medialne doniesienia o kolejnych 

akcjach amerykańskich zwolenników nauczania „naukowego kreacjonizmu” w szkole. U nas 

zresztą też trochę tego rodzaju przykładów można bez trudu znaleźć, ale może lepiej o nich 

zmilczeć… Oczywiście filozof powinien być w stanie zdystansować się od takich skojarzeń, 

zwłaszcza gdy zorientuje się, że w danym przypadku chodzi jedynie o fundamentalizm 

epistemologiczny, zwany też czasem fundacjonizmem
1
. Zazwyczaj jednak natychmiast 

uruchamiają się inne skojarzenia, skłaniające do odrzucenia go z obrzydzeniem, często wręcz 

bez wchodzenia w szczegóły. Przedstawiona poniżej wersja fundamentalizmu ma ludzką twarz 

w tym sensie, że tym odpychającym skojarzeniom przeczy. Innej motywacji dla takiego 

określenia dostarcza rola podmiotu poznającego założona w ramach tego stanowiska. 

Spróbujmy się o tym przekonać, wchodząc nieco w szczegóły. 

 

I. Hipotetyzm 

Dość powszechnym poglądem jest obecnie hipotetyzm, w świetle którego cała nasza 

obiektywna wiedza empiryczna, w tym jej obserwacyjna baza, ma charakter hipotetyczny. 

Zazwyczaj zakłada się, że takie rozstrzygnięcie wyklucza istnienie niehipotetycznego 

fundamentu nauki i w tym sensie wyklucza jakikolwiek fundamentalizm. Z takim silnym 

rozumieniem hipotetyzmu wiąże się jednak problem statusu bazy empirycznej, a co za tym 

idzie, całej testowanej w oparciu o nią wiedzy. 

                                                        
1 Zob. np. M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, [w:] M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec, Sensy i nonsensy w 

nauce i filozofii, OBI, Kraków 1999, przedruk [w:] M. Heller, Filozofia i wszechświat, Universitas, Kraków 

2008, s. 82-101. 



Do natury hipotezy należy, że jest ona pewnym domysłem, testowalnym na podstawie 

swoich konsekwencji. Gdyby więc konsekwencje te miały zawsze być również hipotezami, to 

w oczywisty sposób zagrażałby dogmatyzm lub nieskończony regres
2
. Świadomi tego 

zagrożenia, hipotetyści zazwyczaj zgadzają się tu na rodzaj dogmatyzmu, polegający na 

arbitralnym zatrzymaniu sprawdzania na pewnych zdaniach bazowych. 

{296} Nieszkodliwość tego rodzaju dogmatyzmu zapewnić ma potraktowanie decyzji o 

przerwaniu sprawdzania jako tymczasowej, podlegającej w razie potrzeby rewizji
3
. Dlaczego 

jednak, z jednej strony, przerwać sprawdzanie w tym, a nie w innym momencie, z drugiej zaś, 

wznowić je potem akurat w tamtym? Co lub kto ma o tym zadecydować? 

W tym drugim aspekcie powinno chyba być jasne, że tym kimś nie może być 

pojedynczy badacz, lecz w najlepszym razie społeczność naukowa. Ta jednak nie jest żadnym 

autonomicznym bytem, lecz składa się właśnie z takich pojedynczych badaczy. Dlaczego więc 

walor obiektywności miałoby takiej decyzji nadawać podjęcie jej przez tego rodzaju 

zbiorowość, skoro nie może jej nadać podjęcie jej przez jednego badacza? Przecież walor ten 

nie może być „rzeczą psychologii tłumu”
4
. Gdyby decyzja ta miała być z logicznego punktu 

widzenia całkowicie arbitralna, efektowna metafora nauki jako „gmachu zbudowanego na 

słupach wbijanych w grzęzawisko”
5
 okazałaby się za słaba, gdyż musiałoby chodzić raczej o 

pale wbijane w… powietrze, jeśli nie wręcz w próżnię! 

Brakowi jasności w tej kwestii sprzyja pewne nieporozumienie dotyczące pojęcia 

obiektywności. Kant przez obiektywność („przedmiotową ważność”) sądu rozumiał jego 

KONIECZNĄ powszechną ważność
6
. Często jednak „skraca” się to sformułowanie, pomijając 

określenie „konieczna”. W rezultacie jako kryterium obiektywności może jawić się zgoda 

społeczności naukowej, bez względu na to, w jaki sposób uzyskana. Tymczasem tym, o co tu 

Kantowi chodziło, wydaje się sytuacja, gdy brak takiej zgody jest nie do pomyślenia. 

Czy – i ewentualnie jak – można taki stan uzyskać? Oczywiście nie chodzi o sytuację 

przymusu zewnętrznego. Każdy sąd wydajemy jednak na podstawie jakiejś ewidencji. Otóż 

ewidencja może czasem być na tyle mocna, że każdy kompetentny (tj. zdolny do jej pełnego 

                                                        
2 Zaproponowana jako wyjście z tego dylematu „logika zapętleń” (tamże, s. 96-100) jest, jak dotąd, jedynie 

hasłem-wytrychem, za którym stoją raczej pobożne życzenia, niż jasne wyobrażenia. 
3 Zob. K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977, s. 89. 
4 Por. W. H. Newton-Smith, The Rationality of Science, Routledge, London 1981, rozdz. III.5. 
5 Por. Popper, dz. cyt., s. 94. 
6 Zob. I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, PWN, 

Warszawa 1960, s. 71-72. 



zrozumienia) i dobrze poinformowany (tj. znający ją w wystarczającym zakresie) badacz MUSI 

na jej podstawie dany sąd uznać, gdyż inaczej wykazałby się brakiem kompetencji. 

Nie jest więc tak, że obiektywność wynika ze zgody społeczności naukowej. Wręcz 

przeciwnie, KONIECZNA powszechna zgoda jest możliwa tylko wtedy, gdy sąd jest 

obiektywny – co może stwierdzić każdy badacz z osobna. Wbrew opinii Poppera
7
 więc, 

wiedzę obiektywną mógłby zdobywać również Robinson na bezludnej wyspie – chociaż, rzecz 

jasna, szłoby mu to o wiele wolniej niż sprawnemu kolektywowi badawczemu i popełniałby 

więcej błędów, które zazwyczaj łatwiej jest wychwycić osobie postronnej, niż błądzącemu. 

Czy wobec tego sąd należący do tak rozumianej obiektywnej wiedzy naukowej jest 

„zamknięty na pieczęć wieczności”, czyli niekorygowalny? Bynajmniej! Sąd taki jest {297} 

koniecznie powszechnie ważny na postawie ewidencji DOSTĘPNEJ na danym etapie rozwoju 

nauki. Z czasem jednak może pojawić się nowa ewidencja zmuszająca do jego rewizji tak 

samo, jak dotychczasowa wydawała się zmuszać do jego przyjęcia. Sąd taki jest bowiem 

hipotezą, wyraźnie wyróżnianą przez dotychczasową ewidencję wśród alternatywnych hipotez, 

które brano pod uwagę. Nowa ewidencja jednak może zmienić tę preferencję, zwłaszcza w 

sytuacji, gdy pojawia się nowa hipoteza alternatywna, której wcześniej nie brano pod uwagę. 

Może też okazać się, że wsparcie dotychczasowej ewidencji dla tamtej hipotezy było pozorne, 

gdyż opierało się na jakimś domyślnym, faktycznie jednak arbitralnym założeniu. 

 

II. Ucieczka przed psychologizmem 

Tym, co nadaje empirycznej bazie nauki, a tym samym całej nauce, walor 

obiektywności, nie jest więc zgoda społeczności naukowej jako taka. Jeśli bowiem powszechna 

zgoda badaczy ma jej taki walor zapewnić, to sama nie może być rzeczą przypadku, lecz musi 

być jakoś ugruntowana w nastawieniu składających się na tą społeczność podmiotów. W 

ostatecznym rozrachunku więc liczy się geneza tego nastawienia u każdego badacza z osobna. 

Może wobec tego decydujące znaczenie ma jego motywacja? Zdania bazowe 

przyjmowane są w kontekście doświadczenia, które dla podmiotu wiąże się z określonymi 

doznaniami zmysłowymi. Jeśli więc zgodzić się, że nie mogą one uzasadnić zdania bazowego 

                                                        
7 Por. K. R. Popper, Gesammelte Werke: Die Beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Aufgrund Von 

Manuskripten Aus Den Jahren 1930-1933, Mohr Siebeck, Tübingen 2010, s. 162-163. 



„bardziej niż uderzenie pięścią w stół”
8
, to może przynajmniej mogą jego przyjęcie 

umotywować? 

Dlaczego właściwie należałoby odrzucić uzasadnianie zdań bazowych przez doznania 

percepcyjne? Otóż dopuszczenie takiej możliwości miałoby stanowić powrót do dawno 

odrzuconego psychologizmu. Czy jednak rozwiązanie polegające na ugruntowaniu 

obiektywności nauki w zdaniach, których przyjęcie jest jedynie umotywowane, a nie 

uzasadnione, jest całkowicie wolne od psychologizmu? 

Przypomnijmy, na czym polegał psychologizm w logice. Otóż traktował on reguły 

wnioskowania w logice jako psychologiczne prawa myślenia. W jego świetle więc związek 

między przesłankami reguły a przyjętym dzięki niej wnioskiem ma charakter związku 

przyczynowego w sensie psychologicznym. Czym jednak jest motyw, jeśli nie przyczyną w 

sensie psychologicznym? Operacja logiczna, jaką jest uznanie zdania bazowego, w ramach 

powyższego rozwiązania jest wobec tego traktowana jako sprowadzająca się do działania 

przyczyn tego rodzaju. Najwyraźniej więc, usiłując uniknąć rozumianego w pewien sposób 

psychologizmu, popadnięto weń w innym sensie
9
. 

Najbardziej desperackim pomysłem na uniknięcie psychologizmu przez odmowę 

przypisania doznaniom percepcyjnym roli racji w uznawaniu zdań bazowych jest tzw. 

pragmatyczna teoria obserwacji. W jej ramach eksperymentator postrzegany jest jako {298} 

specyficzny „przyrząd” reagujący na oddziaływanie ze strony obserwowanego obiektu 

uznaniem zdań obserwacyjnych
10

. Czy jednak cel, jakim jest uniknięcie psychologizmu, zostaje 

w ten sposób osiągnięty? Bynajmniej. Zauważmy, że uznanie zdania wyraża się odpowiednią 

deklaracją, stanowiącą swoiste zachowanie się. Poznający podmiot zostaje tu więc 

zinterpretowany w kategoriach związków bodziec-reakcja, gdzie reakcją jest pewne 

zachowanie się. Rozwiązanie zaś nie traci psychologistycznego charakteru tylko dlatego, że 

chodzi o związek przyczynowy w sensie psychologii behawiorystycznej, a nie 

mentalistycznej
11

. 

                                                        
8 Por. Popper, Logika…, s. 89. 
9 Por. J. Czerniawski, Koncepcja „zdań bazowych” a problem „bazy empirycznej”, [w:] Z. Piątek (red.), 

Aktualne problemy filozofii nauk przyrodniczych, Inst. Filozofii UJ, Kraków 1991, s. 5-20, zwł. s. 18; E. G. 

Zahar, The problem of the empirical basis, [w:] A. O’Hear (red.), Karl Popper: Philosophy and Problems, s. 

45-74, zwł. s. 49. 
10 Por. P. Feyerabend, Wyjaśnianie, redukcja i empiryzm, [w:] tenże, Jak być dobrym empirystą, PWN, 

Warszawa 1979, s. 62-151, zwł. s. 71-72. 
11 Por. J. Czerniawski, Fenomenologiczne rozwiązanie problemu bazy empirycznej, „Kwartalnik Filozoficzny” 

2000, t. 28, nr 4, s. 99-114, zwł. s. 100. 



 

III. Fundamentalizm a psychologizm 

Tak więc, uciekając przed domniemanym psychologizmem, popadnięto w 

psychologizm niewątpliwy. Czy jednak to, przed czym uciekano, rzeczywiście było 

psychologizmem? Do roli niehipotetycznego fundamentu wiedzy w naturalny sposób 

kandydują zdania autopsychologiczne, zdające sprawę z doznań percepcyjnych 

eksperymentatora. W zasadzie o to właśnie chodziło w wypracowanej przez Koło Wiedeńskie, 

a odrzuconej przez Poppera jako psychologistyczna
12

, koncepcji zdań protokolarnych. 

Kluczowe jest pytanie, dlaczego dochodzi do uznania takich zdań przez dokonującego 

obserwacji badacza. Gdyby doznania te jedynie go do tego motywowały, bądź w inny sposób 

powodowały akt uznania, to faktycznie mielibyśmy do czynienia z psychologizmem. 

Zastanówmy się jednak, czy tak naprawdę jest. 

Zdania o faktach zewnętrznych względem podmiotu są nieusuwalnie hipotetyczne, 

gdyż ma on do nich dostęp jedynie pośredni, za pośrednictwem doznań percepcyjnych. Te 

ostatnie jednak są mu dostępne już bezpośrednio. Mówiąc ściśle, on sam jest sobie 

bezpośrednio dostępny, jako doznający podmiot. Nie musi więc nic się na ich temat domyślać 

– a każda hipoteza jest przecież właśnie domysłem. 

Czy jednak doznania te wchodzą z takimi zdaniami w jakiś związek inny niż 

psychologiczny? Zacznijmy od tego, że jeśli wchodzą one w jakiś związek psychologiczny, to 

nie z tymi zdaniami, lecz z aktami ich uznania – co zresztą nie powinno dziwić, gdyż, podobnie 

jak one, same są aktami doznającego podmiotu. Należy jednak zauważyć, że zdania te 

stwierdzają nie co innego, tylko właśnie owe doznania, które wobec tego spełniają ich warunki 

prawdziwości. Związek zaś zdania ze stanem rzeczy spełniającym jego warunek prawdziwości 

niewątpliwie nie ma charakteru psychologicznego, lecz semantyczny
13

. Chociaż więc 

zachodzenie tego stanu rzeczy nie może stanowić w wąskim sensie logicznego uzasadnienia 

stwierdzającego go zdania, jednak może być jego uzasadnieniem logicznym w sensie 

odpowiednio szerokim, obejmującym, poza związkami formalno-logicznymi, również związki 

semantyczne. 

 

                                                        
12 Por. Popper, Logika…, s. 82. 
13 Por. E. G. Zahar, Falsifiability, [w:] H. Keuth (red.), Karl Popper: Logik der Forschung, Akademia Vlg, 

Berlin 1998, s. 103-123, zwł. s. 120; Czerniawski, Fenomenologiczne…, s. 101-103. 



{299} 

IV. Zdania fenomenologiczne jako fundament 

W jakim języku powinny być formułowane zdania autopsychologiczne, by nie utracić 

swojego niehipotetycznego charakteru? Czy musi to być jakiś mityczny „język doznań 

zmysłowych”, angażujący ontologicznie w istnienie doznań jako swoistych bytów? Bynajmniej. 

Akty podmiotu są przecież jego stanami, a co za tym idzie, zdania autopsychologiczne są po 

prostu o podmiocie
14

, stwierdzając o nim spełnianie owych aktów, tj. bycie „w” odpowiednich 

stanach. Gdy np. stwierdzam, że jestem zły, to mówię tylko o sobie, nie doszukując się tym 

samym w sobie czegoś takiego, jak moja złość – ani też siebie w czymś takim. 

Czy jednak w ten sam sposób można zinterpretować zdania percepcyjne? Gdy na 

przykład stwierdzam, że widzę kota na macie, to przy normalnym użyciu słowa „widzę”, 

stwierdzam tym samym zachodzenie pewnej relacji między mną a owym kotem. Tym samym 

jednak nie mówię już tylko o sobie, lecz również o kocie, angażując się ontologicznie w jego 

istnienie. W ten sposób zaś wyrażające to stwierdzenie zdanie uzyskuje nieusuwalny status 

hipotezy, jak wszystkie zdania odnoszące się do obiektów transcendentnych względem doznań 

podmiotu. 

Zdanie percepcyjne można jednak przeformułować w taki sposób, by nie odnosiło się 

do obiektów tego rodzaju. Zamiast np. mówić „Widzę kota na macie”, można powiedzieć: 

„Doznaję (wzrokowo) tak: na macie jest kot”
15

. Zdanie takie nie mówi już nic o kocie, lecz 

tylko o mnie. Co więcej, o kocie nie mówi teraz nawet zdanie podrzędne „na macie jest kot”. 

Jego funkcja sprowadza się do scharakteryzowania moich doznań, tj. określenia, JAK doznaję 

wzrokowo: mianowicie tak, jak spodziewałbym się doznawać, gdyby w zasięgu mojego 

wzroku znajdował się kot siedzący na macie. W tej funkcji nie opisuje ono realnego kota, lecz 

tylko intencjonalny korelat tych doznań, bez rozstrzygania, czy kot jest naprawdę w polu 

widzenia, czy też się jedynie przywiduje. 

Łatwo zauważyć, że w ten sposób kot na macie został zredukowany 

fenomenologicznie. Założenie o jego realnym znajdowaniu się w polu widzenia nie zostało ani 

przyjęte, ani odrzucone, lecz zawieszone, „wzięte w nawias”. Nie interesuje mnie on sam, lecz 

                                                        
14 Por. Zahar, The problem…, s. 65-67; Czerniawski, Fenomenologiczne…, s. 110; T. Kotarbiński, Zasadnicze 

myśli pansomatyzmu, „Przegląd Filozoficzny” 1935, nr 4, s. 282-284, przedruk w: tenże, Dzieła wszystkie: 

Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Wyd. PAN, s. 139-148, zwł. s. 145. 
15 Por. Kotarbiński, dz. cyt., s. 145-147; J. Czerniawski, Obrona protofizyki i fundamentalizmu, „Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, t. 38, nr 1, s. 147-157, zwł. s. 153. 



tylko treść moich doznań, którą można scharakteryzować, określając jej intencjonalny korelat, 

którym jest odpowiedni czysty fenomen. Tym samym zdanie „Na macie jest kot”, które w 

normalnym użyciu jest obiektywistycznym zdaniem o realnych obiektach materialnych, zostało 

zreinterpretowane jako zdanie fenomenologiczne
16

. 

{300} 

V. Status zdań autopsychologicznych 

Warto zauważyć, że samo zdanie autopsychologiczne o postaci „Doznaję percepcyjnie 

tak: A” nie jest zdaniem fenomenologicznym, gdyż angażuje się ontologicznie w realne 

istnienie percypującego podmiotu. Fakt ten nie musi jednak podważać niehipotetycznego 

charakteru takich zdań. Mój akt percepcji jest mi bowiem bezpośrednio dany, więc jego 

zachodzenie i treść nie jest przedmiotem hipotezy, lecz konstatacji. Jeśli zaś zgodzić się z 

leżącą u podstaw kartezjańskiego „cogito” intuicją, że nie do pomyślenia jest akt bez 

spełniającego go podmiotu, to z konstatacji tej dedukcyjnie, a zatem niezawodnie, wynika 

istnienie owego podmiotu. 

Wiadomo jednak, że nawet ta oczywistość została zakwestionowana
17

. Abstrahując od 

wątpliwości, jakie może budzić krytyka, na podstawie której doszło do jej zakwestionowania, 

również tu z pomocą może przyjść redukcja fenomenologiczna. Można bowiem zdanie 

autopsychologiczne bądź zreinterpretować w taki sposób, by istnienie podmiotu nie było w 

nim domniemane, bądź odpowiednio przeformułować, by zawieszeniu sądu w sprawie istnienia 

podmiotu nadać językowy wyraz. Takie fenomenologicznie zredukowane zdanie 

autopsychologiczne mogłoby np. brzmieć następująco:  „Doznaje się percepcyjnie tak: A”. 

Inna trudność wiąże się z subiektywną jedynie dostępnością doznań percepcyjnych. Czy 

ostateczną bazą empiryczną naszej obiektywnej wiedzy mogą być tego rodzaju zdania? 

Zauważmy jednak, że ja mam te doznania w określonej sytuacji obserwacyjnej. Każdy zaś 

może mnie w tej sytuacji zastąpić i przekonać się, czy będzie miał wtedy doznania takie, jak 

jakie ja mam. Jeśli na podstawie takiego doświadczenia każdy kompetentny podmiot musi 

uznać fenomenologicznie zredukowane zdanie autopsychologiczne, to tym samym jest ono 

obiektywne – chociaż to, że tak jest, może być tylko przedmiotem hipotezy dla obserwatorów 

innych niż aktualnie uczestniczący w nim podmiot. 

                                                        
16 Por. Zahar, The problem…, s. 71; tenże, Falsifiability, s. 110; Czerniawski, Fenomenologiczne…, s. 112. 
17 Por. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, Wyd. PAU, Kraków 1951, t. I, s. 250-251. 



VI. Zdania autopsychologiczne a zdania bazowe 

Czy wobec tego należałoby postulować zastąpienie w roli empirycznej bazy nauki 

Popperowskich zdań bazowych przez zdania autopsychologiczne
18

? Odpowiedź na to pytanie 

zależy od umowy, czy empiryczną bazę wiedzy naukowej zaliczyć do tej wiedzy, czy też nie. 

Przy tej drugiej opcji nic nie stoi na przeszkodzie, by tak zrobić. Do wiedzy naukowej 

zaliczałyby się wtedy tylko zdania ogólne. Takie rozstrzygnięcie jednak nie wydaje się 

rozsądne. Przecież np. stwierdzenie, że Ziemia jest okrągła, które jest zdaniem jednostkowym, 

niewątpliwie należy do wiedzy naukowej. 

Z kolei przy drugiej opcji rozwiązanie takie miałoby nieintuicyjną konsekwencję w 

postaci zaliczenia zdań o poznającym podmiocie np. do fizyki. Można byłoby jednak jej 

uniknąć, odróżniając samą bazę od czegoś, co można byłoby nazwać „subbazą”, która 

stanowiłaby ostateczną empiryczną bazę nauki, bardziej podstawową niż baza empiryczna w 

rozumieniu Poppera. Do subbazy należałyby właśnie zdania autopsychologiczne, {301} z 

którymi, w ostatecznym rozrachunku, konfrontowane byłyby zdania bazowe, tak jak ze 

zdaniami bazowymi konfrontowane są naukowe hipotezy ogólne. Subbaza nie musiałaby już 

być zaliczona do wiedzy naukowej, choć stanowiłaby jej ostateczny, niehipotetyczny 

fundament. 

Konfrontacja zdań bazowych ze zdaniami subbazy dokonywałaby się według tego 

samego schematu, co konfrontacja z Popperowskimi zdaniami bazowymi naukowych hipotez 

ogólnych, bądź innych zdań bazowych. Ze sprawdzanego zdania bazowego, uzupełnionego 

przez odpowiednie hipotezy pomocnicze, dedukowane byłoby zdanie autopsychologiczne, 

stanowiące przewidywanie doznań percepcyjnych pewnego podmiotu w określonej sytuacji 

obserwacyjnej. Sukces tego przewidywania, zrelacjonowany przez ten podmiot, stanowiłby 

potwierdzenie, zaś porażka – warunkową, bo przy założeniu prawdziwości hipotez 

pomocniczych, falsyfikację sprawdzanego zdania. 

Jakie jednak hipotezy pomocnicze wchodzą w grę? Wiadomo, że np. J. Watkins 

wyrażał sceptycyzm wobec opcji oparcia nauki na zdaniach, jak je określił, „poziomu 0”, z 

grubsza odpowiadających zdaniom autopsychologicznym. Według niego groziłaby ona 

„niewykonalnym largizmem”
19

. Można jednak twierdzić, że problem został przez niego błędnie 

                                                        
18 Por. Czerniawski, Fenomenologiczne…, s. 103. 
19 Por. J. Watkins, Nauka i sceptycyzm, PWN, Warszawa 1989, s. 211. 



zidentyfikowany, a odpowiadający mu realny problem wynika z przejętego od Poppera 

dogmatycznego antyindukcjonizmu. 

Co właściwie trzeba założyć, by z obiektywistycznego zdania bazowego, 

stwierdzającego zajście intersubiektywnie obserwowalnego zdarzenia, wyprowadzić zdanie 

autopsychologiczne? Wbrew obawom Watkinsa, nie potrzeba wiele. Całkowicie wystarczy 

wyrażająca epistemologiczny realizm bezpośredni hipoteza, zgodnie z którą, jeśli w polu 

percepcji podmiotu ludzkiego pojawi się przedmiot obdarzony percypowalną cechą w 

warunkach optymalnych dla jej percepcji, to podmiot ten spontanicznie przedstawi sobie 

naocznie ów przedmiot jako obdarzony tą właśnie cechą. Pozwala mu to skonstatować, że tak 

właśnie go sobie percepcyjnie przedstawia, a dzięki temu spontanicznie przejść do 

stwierdzenia, że realny przedmiot percepcji rzeczywiście ma tą cechę. 

Z logicznego punktu widzenia przejście to jest równoważne indukcyjnemu, a ściślej: 

redukcyjnemu, wnioskowaniu od zdania autopsychologicznego do Popperowskiego zdania 

bazowego, tj. pewnego zdania poziomu 1. Wydaje się, że to właśnie owo wnioskowanie 

indukcyjne stanowi problem, który przeczuwał Watkins. Problem ten jednak od dawna ma już 

rozwiązanie: chociaż zawodne, wnioskowanie indukcyjne jest uprawnione, jeśli stanowi 

wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia
20

 – a tak właśnie jest w rozważanym przypadku. 

Warto dodać, że również tylko wtedy jest ono wykonalne, gdyż w przeciwnym wypadku nie 

sposób rozstrzygnąć, którą spośród konkurencyjnych hipotez należałoby w jego wyniku uznać. 

{302} 

VII. Hipoteza Sapira-Whorfa i fizjologia percepcji a zdania autopsychologiczne 

Czy jednak wyróżnionego statusu zdań fenomenologicznych nie podważa hipoteza 

Sapira-Whorfa? W jej świetle ma nie być wspólnego dla wszystkich ludzi poziomu 

fenomenów, gdyż wpływ na nie, poza specyficzną dla gatunku aktywnością mózgu, ma 

używany język. W rezultacie obrazy wizualne są to „niewerbalne hipotezy stawiane przez 

mózg na podstawie danych, docierających do niego przez zmysły”
21

. 

Z tym stwierdzeniem można się bez większych zastrzeżeń zgodzić. Czym innym jest 

jednak przedstawienie samo w sobie, a czym innym w odniesieniu do przedstawianej 

                                                        
20 Por. J. Czerniawski, Czy można żyć bez indukcji?, „Przegląd Filozoficzny” 2007, t. 16, nr 3, s. 203-208, zwł. 

s. 207. 
21 Por. K. Jodkowski, Filozoficzny i metodologiczny fundament koncepcji protofizyki Jana Czerniawskiego, 

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2010, t. 35, s. 63-75, zwł.  s. 72. 



rzeczywistości. Przedstawiany w nim obraz jest niewątpliwie w pewnym przenośnym sensie 

hipotezą, gdyż stanowi treść pewnego „domysłu” naszego aparatu poznawczego na temat 

przedmiotu percepcji. Samo w sobie jednak, w abstrakcji od tej funkcji, stanowi ono pewien 

rzeczywisty stan rzeczy w świecie, a ściślej: stan percypującego podmiotu. Co więcej, jako 

spełniany przez ten podmiot świadomy akt, jest mu bezpośrednio dostępne. Stwierdzenie jego 

zachodzenia, jak również jego treść, nie jest więc przedmiotem domysłu (hipotezy), lecz 

konstatacji. 

Nie jest przy tym istotne, czy i ewentualnie w jakim stopniu język wpływa na jego 

ukształtowanie. Podmiot ma zawsze do czynienia z pewnym „produktem końcowym”
22

, który 

sam w sobie jest jakiś i jakoś odnosi się do przedstawianej rzeczywistości. To, czy odnosi się 

do niej adekwatnie, tj. czy przedstawiany przedmiot rzeczywiście istnieje i ma przypisywane 

mu cechy, jest, rzecz jasna, sprawą hipotezy. Dla podmiotu nie jest jednak sprawą hipotezy, co 

(tj. jakiego rodzaju przedmiot) i jak sobie przedstawia. 

Oczywiście ewentualny istotny wpływ języka na obrazy wizualne oznaczałby, że 

użytkownicy różnych języków mieliby w tej samej sytuacji obserwacyjnej różne obrazy. 

Naturalne byłoby jednak oczekiwać, iż obrazy te będą wśród użytkowników tego samego 

języka względnie ustandaryzowane w stopniu umożliwiającym niezakłóconą komunikację. 

Dojrzała nauka zaś, jako przedsięwzięcie zbiorowe, uprawiana jest przez użytkowników tego 

samego języka, nawet jeśli nie jest on dla nich wszystkich językiem przyswojonym jako 

pierwszy. 

Pytanie o wzajemną zależność języka i obrazów wizualnych na pierwszy rzut oka 

sprawia wrażenie odmiany klasycznego problemu kury i jaja. Trudno jednak zakładać, że 

człowiek przed ukształtowaniem się języka nie miał żadnych obrazów wizualnych. Sukces 

ewolucyjny zapewniła mu zdolność antycypacji pożytków i zagrożeń związanych z różnymi 

możliwymi sytuacjami i działaniami, co trudno byłoby sobie wyobrazić u istoty zdolnej tylko 

do odruchowych reakcji na aktualne bodźce. Jeśli więc nawet język istotnie wpływał na 

kształtowanie się ludzkiej zdolności do tworzenia takich obrazów, to nie zaczynał od zera. Co 

więcej, aby taki jego wpływ był możliwy, musiał już na wstępie jakoś być dopasowany do 

zastanego stanu tego, co miał kształtować. 

                                                        
22 Por. Czerniawski, Obrona…, s. 153. 



{303} Zdolność tworzenia obrazów wizualnych jednak jest tak niezwykłym „wynalazkiem” 

ewolucji, że mało prawdopodobne wydaje się, by w stosunkowo krótkim czasie tworzenia się 

języków mogła ulec jakiejś istotnej zmianie. Raczej więc było tak, że w zasadniczej części była 

ona już ukształtowana, zanim rozpoczęła się ewolucja języków. Jeśli coś na nią wpływało, to 

głównie warunki życia, których zróżnicowanie powodowało jej zróżnicowanie u mieszkańców 

różnych regionów świata. Język raczej tylko uwypuklał te różnice, niż je stwarzał. Można przy 

tym zastanawiać się, czy radykalne wnioski przeciwne nie opierały się nadmiernie na analizie 

wybranych egzotycznych języków, której wyniki trudno było zweryfikować ze względu na ich 

znikomą znajomość w szerszych kręgach naukowych. 

Jak już zauważyliśmy, w realnej praktyce naukowej te wszystkie niuanse są nieistotne, 

gdyż warunkiem możliwości uprawiania nauki jako aktywności zbiorowej jest uzgodnienie 

wspólnego języka. Czy jednak ustandaryzowaniu obrazów wizualnych nie mogą przeszkodzić, 

nawet wśród użytkowników tego samego języka, jakieś różnice o podłożu fizjologicznym? 

Istnieją przecież np. różne dysfunkcje mózgu lub narządów zmysłów, gdy cierpiący na nie 

ludzie najwyraźniej nie mogą wytwarzać sobie takich samych obrazów jak inni
23

. Niezależnie 

od tego, można mieć wątpliwości, czy obrazy te, które powstają w wyniku „obróbki danych 

przez mózg”, są takie same u wszystkich ludzi. 

Jeśli jednak chodzi o dysfunkcje neurologiczne, to równie dobrze można byłoby 

kwestionować możliwość standaryzacji wskazań jakichś przyrządów tylko dlatego, że nie 

zgadzają się z nimi wskazania przyrządów uszkodzonych. Jako poważniejszy potraktować 

można problem takożsamości u różnych ludzi obrazów wizualnych, które są przecież jedynie 

subiektywnie dostępne, a tym samym niepoddające się intersubiektywnemu porównaniu. Z 

drugiej strony, można argumentować, że odpowiedzialny za postać tych obrazów aparat 

percepcyjny stanowi wrodzone wyposażenie przedstawicieli tego samego gatunku, więc nie 

wiadomo, dlaczego miałyby tu występować jakieś zasadnicze różnice
24

. Z uwagi zaś na 

empiryczne testowanie wiedzy naukowej istotna jest jednakowość nie tyle samych obrazów, co 

językowych raportów z tych obrazów, dostarczanych przez różnych eksperymentatorów w 

tych samych warunkach percepcji. Wystarcza to bowiem do nadania waloru obiektywności 

wynikowi sprawdzania odpowiedniego zdania bazowego przez składające się na taki raport 

zdania autopsychologiczne. 
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VIII. Czy fundamentalizm szkodzi rozwojowi nauki? 

W świetle bronionej tu wersji fundamentalizmu epistemologicznego, ostatecznym 

fundamentem empirycznej wiedzy naukowej są zdania autopsychologiczne. Czy jednak takie 

rozstrzygnięcie nie zablokowałoby postępu w nauce, zamykając badaczy w obszarze 

„niewerbalnych hipotez stawianych przez mózg”
25

 na temat świata naszego doświadczenia? 

Dlaczego mielibyśmy przyznawać tym hipotezom priorytet w stosunku do hipotez 

wysuwanych przez naukowców? 

{304} Mamy tu jednak do czynienia z nieporozumieniem. Hipotezami na temat świata nie są 

bynajmniej same zawarte w zdaniach autopsychologicznych zdania fenomenologiczne, lecz 

zdania, z których można je otrzymać przez reinterpretację odpowiadającą redukcji 

fenomenologicznej (por. wyżej, rozdz. V). Np. hipotezą taką nie jest stwierdzenie, iż Słońce 

przedstawia mi się jako poruszające się po niebie, lecz stwierdzenie, że ono się porusza. 

Naukowiec nie jest bynajmniej związany tym drugim, lecz tylko tym pierwszym, które może 

zreinterpretować jako wynik ruchu wirowego Ziemi. 

Gdyby zresztą nawet jako fundament przyjąć takie niezredukowane zdania 

obserwacyjne, to ich konkurencyjność w stosunku do hipotez naukowych wydaje się 

problemem wydumanym. Nauka zazwyczaj nie ma ambicji unieważnienia jednostkowych 

faktów doświadczenia potocznego, lecz co najwyżej formułowanych na ich podstawie 

uogólnień i zdroworozsądkowych teorii wykraczających poza wrodzone wyposażenie naszego 

umysłu. Jeśli zaś w ogóle fakty takie podważa, to jedynie w wypadku ich uzależnienia od tego 

rodzaju teorii. Uzależnienie takie można zaś zidentyfikować i wskazać fakt od tej teorii 

niezależny, którego interpretację w jej świetle stanowi rozważany fakt. Tak było choćby w 

przypadku uznawanego kiedyś rzekomego faktu płaskości powierzchni Ziemi, który z czasem 

okazał się bezpodstawną globalną ekstrapolacją faktu jej lokalnej przybliżonej płaskości. 

Podobnie rzecz się ma z powszechnie uznawanym kiedyś rzekomym faktem płaskości fizycznej 

geometrii przestrzeni. 

To samo zresztą dotyczy faktów zinterpretowanych w świetle konkurencyjnych teorii 

naukowych. Przez odpowiednio wnikliwą analizę zawsze można zejść na poziom faktów, co 

do których zwolennicy tych teorii mogą uzgodnić stanowisko – oczywiście pod warunkiem, że 

nie zabraknie im kompetencji i dobrej woli. Aby nie być gołosłownym, przyjrzyjmy się jednemu 
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z ulubionych przykładów przytaczanych przez zwolenników tezy o nieusuwalnym 

teoretycznym obciążeniu faktów, jakim jest wynik eksperymentu Michelsona-Morleya. 

Jak wiadomo, sam Michelson uważał, że w swoim eksperymencie stwierdził całkowite 

unoszenie eteru przez Ziemię, z czym nie mógł zgodzić się Lorentz, świadomy wewnętrznej 

niespójności takiej hipotezy, więc dla niego eksperyment potwierdzał hipotezę skrócenia. Obaj 

jednak bez wątpienia zgodziliby się, że przy obracaniu interferometru nie zaobserwowano 

przesunięcia prążków interferencyjnych, jakiego można byłoby oczekiwać jako skutku ruchu 

względem eteru. Podobnej reinterpretacji teoretycznie obciążonych faktów można dokonać w 

każdym tego rodzaju wypadku. Jeśli więc zdarza się, że zwolennicy różnych teorii nie są w 

stanie uzgodnić faktów, to wynika to z ich cech osobowościowych, a nie ze względów 

zasadniczych. 

Z drugiej strony, zgoda co do faktów nie musi oznaczać zgody co do teorii 

zastosowanych do ich wyjaśnienia. Z tymi samymi faktami mogą być, na pewnym etapie, 

zgodne radykalnie różne teorie. Co więcej, może się zdarzyć, że dwie teorie o radykalnie 

odmiennych ontologiach mogą zgadzać się co do wszystkich możliwych faktów, co oznacza, 

że doświadczenie nie może rozstrzygać między nimi i konieczne jest odwołanie się do 

kryteriów pozaempirycznych. W rzeczywistości zresztą mamy wtedy do czynienia z dwiema 

różnymi interpretacjami tej samej teorii, jak to ma miejsce np. w przypadku dwóch interpretacji 

szczególnej teorii względności przedstawionych przez Minkowskiego i Lorentza. 

Faktycznie jednak nigdy nie znamy wszystkich możliwych faktów, lecz jedynie ich 

znikomą część. Co więcej, obserwacje, w tym pomiary, obarczone są błędem, w związku 

{305} z czym od teorii nie można oczekiwać zgodności z faktami ścisłej, lecz jedynie 

przybliżoną. Ponadto, zgodności, czy niezgodności, danej teorii z poszczególnymi faktami nie 

można znać z góry, lecz poznaje się ją stopniowo, w wyniku nieraz dość subtelnych badań 

teoretycznych. Pozostawia to szeroki margines dla różnorodności teorii, co do których nie 

można założyć, że wyklucza je dotychczasowa ewidencja empiryczna
26

. 

Różnorodność teorii zresztą nie jest wartością sama w sobie, lecz jedynie jako 

remedium na nie tak bardzo częste sytuacje, gdy nauka zabrnie w ślepą uliczkę. Celem nauki 

jest przecież poznanie rzeczywistości. Jeśli więc w jakimś aspekcie trafi ona na właściwy trop, 

to podobieństwo do siebie kolejnych, coraz dokładniejszych teorii nie jest niczym złym. Jeśli 
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zaś trop okaże się fałszywy, to przeszkodą w znalezieniu wyjścia z sytuacji nie jest 

odwoływanie się do wspólnej bazy faktów, lecz bezwładność intelektualna badaczy. 

Oczywiście swobodę poszukiwań mogłyby ograniczyć jakieś rozstrzygnięcia ogólne 

awansowane do roli niepodważalnych dogmatów. Nie dotyczy to jednak bronionej tu wersji 

fundamentalizmu, która za jedyny fundament nauki uważa fenomenologiczne zdania 

jednostkowe, zaś wszelkie zdania ogólne, fenomenologiczne czy nie, traktuje jako hipotezy, 

podobnie jak inne hipotezy podlegające sprawdzeniu w konfrontacji z takimi zdaniami. 

Założenie, że można w sposób bezpośredni poznać prawdziwość jakichkolwiek zdań ogólnych, 

oznaczałoby uzurpowanie sobie prerogatyw boskich. Przyjmujący je fundamentalizm z 

pewnością nie zasługiwałby więc na miano fundamentalizmu o ludzkiej twarzy. 

 

Podsumowanie 

Reprezentowana tu wersja fundamentalizmu epistemologicznego sprowadza się do 

poglądu na temat niehipotetycznego fundamentu wiedzy naukowej. Wykluczający istnienie 

takiego fundamentu, popularny obecnie hipotetyzm prowadzi do fałszywej alternatywy 

dogmatyzmu i psychologizmu, co bywa zwykle przykrywane retoryką mającą przekonać o jej 

rzekomej nieszkodliwości. Tymczasem nacisk na prowizoryczność akceptacji zdań bazowych 

nie rozwiązuje problemu, przesuwając jedynie arbitralność z samej akceptacji tych zdań na 

decyzję o przerwaniu ich dalszego sprawdzania. Podjęcie zaś takiej decyzji przez społeczność 

naukową nadaje jej walor obiektywności nie bardziej, niż podjęcie jej przez pojedynczego 

badacza – o ile obiektywności nie utożsamić definicyjnie ze zgodą społeczności naukowej, bez 

względu na sposób, w jaki ją uzyskano. 

Do roli niehipotetycznego fundamentu wiedzy w naturalny sposób kandydują zdania 

autopsychologiczne. Odrzucając takie rozwiązanie jako rzekomo psychologistyczne, 

hipotetyści faktycznie sami popadają w psychologizm, gdy doznania percepcyjne badacza 

traktują jako motywy decyzji uznania zdań bazowych, a zatem ich przyczyny w sensie 

psychologicznym. Z drugiej strony zaś, uznanie zdania autopsychologicznego przez badacza 

nie jest przez te doznania jedynie umotywowane, lecz również uzasadnione, gdyż z jednej 

strony spełniają one warunki prawdziwości tego zdania, z drugiej zaś są mu bezpośrednio 

dostępne (ściślej: on sam, jako tak-a-tak doznający, jest sam sobie bezpośrednio dostępny). 



Autopsychologiczne zdania percepcyjne nie muszą przy tym być wyrażane w jakimś 

wydumanym „języku doznań zmysłowych”, lecz można je wyrazić w zwykłym języku {306} 

zawierającym słowa odnoszące się do zewnętrznych przedmiotów percepcji. Związany zwykle 

z takim odniesieniem hipotetyzm można zneutralizować dzięki zabiegowi redukcji 

fenomenologicznej. W jego wyniku zawarte w nich opisy percypowanych stanów rzeczy tracą 

to odniesienie, sprowadzając się do charakterystyki stwierdzanych doznań percepcyjnych. 

Przyjęcie zdań autopsychologicznych jako ostatecznego fundamentu wiedzy naukowej 

nie musi bynajmniej oznaczać uznania za empiryczną bazę np. fizyki zdań o doznaniach 

percepcyjnych podmiotu. Wręcz przeciwnie, właściwe wydaje się raczej zaliczenie takich zdań 

do subbazy, w oparciu o którą, w ostatecznym rozrachunku, sprawdzane byłyby Popperowskie 

zdania bazowe, podobnie jak hipotezy ogólne sprawdzane są w oparciu o te ostatnie. W 

odróżnieniu od bazy, subbaza nie należałaby do danej dziedziny wiedzy naukowej, lecz 

stanowiłaby jej ostateczną, niehipotetyczną podstawę, wykraczającą poza tą wiedzę, która przy 

takim rozstrzygnięciu miałaby w całości charakter hipotetyczny. Odwołanie do niej zresztą na 

ogół nie byłoby konieczne, lecz pozostawałoby zawsze w odwodzie w razie kontrowersji 

dotyczących uznania zdań bazowych. Nie wiązałby się z nim bynajmniej jakiś „niewykonalny 

largizm”, lecz tylko konieczność zastosowania wnioskowania indukcyjnego, co jednak 

stanowiłoby problem jedynie w kontekście antyindukcjonistycznych przesądów. 

Ze względu na funkcję ostatecznego fundamentu wiedzy, ważne są same zdania 

autopsychologiczne i zawarte w nich opisy obrazów wizualnych związanych z percepcją, a nie 

same te obrazy. Nie jest więc konieczne, by obrazy te były jednakowe u wszystkich badaczy w 

tej samej sytuacji percepcyjnej; wystarczy, by były ze sobą zgodne w stopniu zapewniającym, 

by w tej samej sytuacji opisywali je jednakowo. To samo można powiedzieć w związku z 

ewentualnymi różnicami indywidualnymi w funkcjonowaniu wrodzonego aparatu 

percepcyjnego u różnych ludzi, które zresztą nie powinny być zbyt wielkie u przedstawicieli 

tego samego gatunku. Nie ma wobec tego znaczenia, czy i w jakim stopniu używany język 

przyczynia się do ukształtowania tych obrazów – zwłaszcza, że naukowcy zwykle 

porozumiewają się w jakimś wybranym, wspólnym języku. 

Zredukowane fenomenologicznie zdania autopsychologiczne w roli niehipotetycznego 

fundamentu wiedzy naukowej stwarzają możliwość nadania waloru obiektywności wynikom 

konfrontacji konkurencyjnych teorii, wbrew tezie o niewspółmierności. Wymóg zgodności z 

tak rozumianym fundamentem jednak bynajmniej nie ogranicza drastycznie możliwości 



wysuwania różnorodnych hipotez. Byłoby tak zresztą nawet wtedy, gdyby jako fundament 

zechcieć potraktować zdania stwierdzające zachodzenie w świecie stanów rzeczy 

zaobserwowanych w aktach percepcji, z których zdają sprawę odpowiednie zdania 

autopsychologiczne. Doświadczenie jest z konieczności fragmentaryczne i niedokładne, więc z 

tymi samymi faktami mogą zgadzać się bardzo różne hipotezy ogólne, zwłaszcza gdy dotyczą 

– a tak jest na ogół – nie stanów rzeczy bezpośrednio obserwowalnych, lecz ukrywającej się 

pod nimi hipotetycznej głębszej struktury rzeczywistości. Dowodzą tego liczne przykłady z 

historii nauki, w tym dotyczące teorii rzekomo obserwacyjnie niewspółmiernych. 

Redukcja fenomenologiczna sprawia jednak, że naukowiec nie musi czuć się 

zobowiązany, by brać za dobrą monetę obrazy wizualne stwierdzane w zdaniach 

autopsychologicznych. Tym samym nie jest też zmuszony dogmatycznie akceptować hipotez 

ogólnych, w zgodzie z którymi nasz aparat percepcyjny dokonuje konstrukcji tych obrazów. 

{307} Stwarza to szeroki margines swobody dla różnorodności formułowanych hipotez, które 

mogą być konfrontowane z tymi zdaniami, jak również dla reinterpretacji w ich ramach 

stwierdzanych przez te zdania faktów. Nie ma więc obawy, by zaakceptowanie przyjętej tu 

wersji fundamentalizmu miało w jakikolwiek sposób przeszkodzić w rozwoju nauki. 

Oczywiście koncepcja ta nie zgadza się z relatywistyczną wizją nauki, w tym zwłaszcza z 

wyobrażeniem rewolucji naukowej jako irracjonalnego nawrócenia się społeczności naukowej 

z danej teorii na teorię z nią obserwacyjnie niewspółmierną, ale można uważać, że źle świadczy 

to nie o niej, lecz raczej o tym, mocno przecież nie-zdroworozsądkowym, wyobrażeniu. 

 

Streszczenie 

Konsekwencją popularnego obecnie hipotetyzm jest nieefektywność sprawdzania hipotez 

naukowych bez odwołania się do decyzji arbitralnych z logicznego punktu widzenia. Jako 

remedium, za E. Zaharem, proponuje się przyjęcie w charakterze ostatecznego fundamentu 

nauki zdań autopsychologicznych, które są niehipotetyczne, bo sprawdzalne bezpośrednio. 

Redukcja fenomenologiczna pozwala tej nowej wersji koncepcji zdań protokolarnych uniknąć 

wprowadzania sztucznego języka wrażeń zmysłowych, jak również dogmatycznej akceptacji 

wyobrażeń na temat świata wbudowanych w ludzki aparat percepcyjny. 


