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KILKA UWAG NA TEMAT ESTETYKI 
TRANSCENDENTALNEJ KANTA 

In my short paper I consider the source and status of the Kantian distinction between 
thinking and perceiving. I find it quite problematic, as other philosophers have and proba-
bly unlike Kant himself. That is, it is apparently evident, unprovable in Kant’s system, 
and based on common sense rather than on philosophical scrutiny. I believe that my 
analysis, first and foremost, might help to understand the famous analytic-synthetic oppo-
sition, which is certainly fundamental for Kant’s “Transcendental aesthetics”. 

Pragnę rozpocząć krótkie wystąpienie od odpowiedzi – która zdaje się odpowie-
dzią samego Kanta – na pytanie, na czym polega uzasadnienie twierdzenia ma-
tematycznego, na przykład tożsamości 7+5=12; do tego słynnego przykładu 
ograniczę się poniżej. Według autora Krytyki czystego rozumu, do uprawomoc-
nienia takiego twierdzenia potrzeba dwóch operacji, a mianowicie:  

1) pomyślenia o sumie liczb 7 i 5 (ich myślowego połączenia dającego 
w wyniku jakieś pojęcie sumy) oraz 

2) zobaczenia, że suma ta jest równa 12 (np. przez zliczanie reprezentacji 
jednostek składających się na reprezentacje obu liczb, a więc także przez jakąś 
syntezę tych jednostek; jak wiadomo, wedle Kanta w omawianym przypadku 
synteza musi się dokonywać a priori)1.  

Kant zdecydowanie sprzeciwia się poglądowi, jakoby do uzasadnienia wy-
starczała sama analiza pojęcia sumy czy samo o niej pomyślenie. Zapewnia on, 
jak pamiętamy, że 

„(...) rozpatrzywszy sprawę bliżej znajdujemy, że pojęcie sumy siedmiu i pięciu nie za-
wiera w sobie niczego więcej, jak połączenie obu liczb w jedną, przez co wcale nie my-

                                                        
1 Ze zrozumiałych względów dokonuję daleko idącego uproszczenia i pomijam wszystkie po-

zostałe warunki, wprawdzie dodane przez Kanta, lecz niewchodzące już w zakres estetyki trans-
cendentalnej, a zatem warunki sine qua non możliwości czy to owego zobaczenia, czy pomyślenia 
(w tym wypadku o sumie), czy też, mówiąc jeszcze ogólniej, możliwości samego poznania. Zresztą 
zarówno pod względem psychologicznym, jak i logicznym warunki te wydają się późniejsze od 
odróżnienia, na którym zamierzam skupić uwagę.  
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ślimy, jaka jest owa jedna liczba, która je obie w sobie łączy. Pojęcie liczby dwanaście nie 
jest jeszcze wcale samo przez się pomyślane, że myślę sobie jedynie owo połączenie 
siedmiu i pięciu. I mogę sobie pojęcie takiej możliwej sumy do woli analizować, a mimo 
to nie znajdę w nim liczby dwanaście”2. 

Nawiasem mówiąc, intuicję Kanta nietrudno zobrazować: łatwiej zrozumieć 
polecenie „zrób tyle a tyle kroków, następnie jeszcze tyle a tyle”, aniżeli wska-
zać, ile właściwie należy wykonać kroków. Zgodnie ze stanowiskiem Kanta, 
analiza pozwala uchwycić sens takiego polecenia, unaocznienie jednostek daje 
zaś świadomość, do czego się ono odnosi, unaocznienie czyste, czyli formy 
zmysłu, dowodzi stosownej równości. Warto zaznaczyć, że filozof ten zaprze-
czyłby jednak, jakoby uzasadnienie ograniczało się do samego tylko oglądu, 
zobaczenia poszukiwanej sumy; dowodem chociażby sławne przypomnienie, iż 
„Myśli bez treści naocznej są puste, dane naoczne bez pojęć – ślepe”3.  

Podstawą odpowiedzi Kanta jest zatem, rzecz jasna, odróżnienie władzy my-
ślenia od władzy oglądania, czyli intelektu (der Verstand) od zmysłowści lub 
zmysłów (die Sinnlichkeit, die Sinne). Jak wiadomo, sądzi on, że władze te nie 
mogą wymieniać swych funkcji, choć (jak już wiemy) mogą i powinny się na-
wzajem uzupełniać. Wynikałoby stąd, że pomyślenie o sumie dwóch liczb nie 
zawiera oglądu czegokolwiek, jeśli więc zobaczenie czy ogląd są konieczne do 
uzasadnienia danej tezy, nie może być ono dziełem samego („czystego”, w ter-
minologii Kanta) intelektu, a tym bardziej rozumu. Odróżnienie myślenia i tak 
czy inaczej pojmowanego „oglądania” bliższe jest jednak podziałowi potoczne-
mu, bo przecież na ogół istotnie się uważa, że myślenie różni się zasadniczo od 
doświadczenia. Myślenie na ogół uważa się za czynność (oczywiście przebiega-
jącą w czasie), oglądanie – by użyć tego słowa – jako stan, któremu podlegamy 
przez taki czy inny okres, zastępowany przez stan mniej lub bardziej podobny. 
O tym, iż Kant w taki sposób pojmuje naoczność, przekonują późniejsze uwagi, 
kiedy to wskazuje na niezbędną dla poznania zdolność do łączenia przedmiotów 
(tak zatomizowanej) naoczności, czyli na zdolność do syntezy ujmowania 
w naoczności4. Nic więc dziwnego, że ostre rozgraniczenie znajdujemy 
u myśliciela tak trzeźwo myślącego jak Arystoteles, który zauważył: „(…) po-
strzeganie i praktyczne myślenie nie są tym samym. Pierwsze jest udziałem 
wszystkich zwierząt, drugie tylko nielicznych. Również myślenie teoretyczne 
nie jest identyczne z postrzeżeniem; mam na myśli myślenie, w którym znajdu-
jemy prawdę i fałsz”5. Znamienne, iż tego narzucającego się poglądu nie przyj-
muje ani Kartezjusz, ani też żyjący po nim Locke, Berkeley oraz Hume, gdyż 
nawet wąsko pojęte myślenie zawiera wedle nich moment naoczności, związany 

                                                        
2 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. I, tłum. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957, s. 76.  
3 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. I, s. 139. 
4 Por. np. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. I, s. 203. 
5 Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa 1972, s. 86. Władza myślenia różni się 

od zdolności spostrzegania tym, iż jest nieograniczona co do zakresu, myślenie nie polega na od-
bieraniu wpływu, nie wymaga ani organu, ani aktualnego istnienia swego przedmiotu, ten zaś nie 
musi być jednostkowy. Zob. ibidem, s. 53, 73, 91–92.  
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z ujmowaniem idei, w szczególności pojęć6. Moment naoczności zawiera oczy-
wiście myślenie, które Kant nazywa intuitywnym, ale polega ono właśnie na 
połączeniu pracy intelektu z aktywnością władzy naoczności, nie zaś na przeję-
ciu przez pierwszą władzę zadań wykonywanych przez drugą. Chcę tym samym 
wysunąć przypuszczenie, że potoczny sposób pojmowania zjawiska myślenia 
najwyraźniej wpłynął na Kanta, ale wpłynął pośrednio – najprawdopodobniej 
przyjmuje on ów podział wraz z dobrodziejstwem (skądinąd skromnego) inwenta-
rza tradycyjnej, scholastycznej metafizyki oraz tradycyjnej terminologii „władz”. 
W kwestii pojmowania naoczności okazuje się raczej kontynuatorem tradycji 
brytyjskiego empiryzmu, widzącego w działalności zmysłów bierny odbiór wra-
żeń (działalności, której może, lecz nie musi towarzyszyć jakakolwiek czynność 
intelektualna), co nie unicestwia związku z filozofią tradycyjną, ale czyni go już 
zapośredniczonym. Nauka, jaka stąd wypływa, głosiłaby, że nawet w najbardziej 
abstrakcyjnych rozważaniach jesteśmy w ostateczności skazani na słowa zapoży-
czone z języka potocznego oraz na idee funkcjonujące przecież w obiegu po-
wszechnym. Paradoksalnie wniosek ten jest poniekąd zgodny z myślą Kanta, 
mówiącą o konieczności schematu pojęciowego i w niej nieoczekiwanie znajdują-
cy potwierdzenie. Prócz słowotwórstwa jedyną drogą ucieczki zdaje się uogólnia-
nie pojęć, pozbawianie ich, jak powiedziałby Kant, „domieszki empirycznej” oraz 
przenośne rozumienie jak najbardziej dosłownych sformułowań. Sama Estetyka 
transcendentalna jest tego najlepszym dowodem, wszelako czyni niemały użytek 
z pojęć materii i formy, najwyraźniej empirycznej proweniencji (charakterystycz-
ne, iż pojęcia te nie są przedmiotem transcendentalnej dedukcji, chociaż Kant 
zapewne twierdziłby, iż dają się wyprowadzić z kategorii).  

Może się wydawać, że tezy „intelekt odpowiada za myśl, zaś zmysł za 
ogląd” oraz „myślenie jest czymś różnym od oglądu” są właściwie stwierdze-
niami o charakterze definicyjnym, a desygnaty wyrażeń „myślenie” i „ogląda-
nie” są odmienne na podobnej zasadzie, na jakiej różni się odniesienie rzeczow-
ników „obrona” i „atak”. Byłoby to jednak, jak sądzę, mylne wrażenie, nawet 
jeśli przyjmiemy, że podział ów bierze się z tautologicznego i równie jak po-
przednie tradycyjnego podziału na bezpośrednie i pośrednie ujęcie przedmiotu; 
oczywiście, oglądanie tegoż byłoby ujmowaniem bezpośrednim, natomiast my-
ślenie o nim – pośrednim7. Mylne nie tylko dlatego, że sam Kant wielokrotnie 

                                                        
6 U Kartezjusza sprawa jest dość złożona i wymagałaby bardziej wnikliwego rozważenia jego 

poglądu na zasady wrodzone. Nie należy również zapominać o Berkeleyowskim odróżnieniu idei 
od pojęć (notions), te ostatnie są jednak pojęciami w szczególnym tego słowa znaczeniu. Warto 
tymczasem przytoczyć następujące stwierdzenie Hume’a: „Możemy zauważyć, że uznane jest 
powszechnie wśród filozofów i poza tym jest całkiem oczywiste samo przez się, że umysłowi nie 
jest nigdy realnie dana żadna rzecz inna poza jego percepcjami, czyli impresjami i ideami, i że 
rzeczy zewnętrzne stają się nam znane tylko poprzez te percepcje, jakie one wywołują. Nienawi-
dzić, kochać, myśleć, czuć, widzieć – wszystko to to nic innego niż postrzegać” (D. Hume, Traktat 
o naturze ludzkiej, t. I, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963, s. 94).  

7 Ściślej biorąc, oglądanie umożliwione przez zmysły jest bezpośrednim ujmowaniem, ale tylko 
przejawów rzeczy samych w sobie – Kant utożsamia zmysł z władzą oglądu przejawów takich 
rzeczy. Założenie, iż badany przezeń podmiot posiada tak rozumiane zmysły (zewnętrzny oraz 
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zaznacza, iż to nasz, ludzki intelekt nie jest zdolny do oglądania niczego, nie zaś 
intelekt w ogóle, toteż siłą rzeczy jesteśmy zdani na naoczność zmysłową lub na 
jej formę, będącą daną nam naocznością czystą. Można bowiem założyć, abstra-
hując całkowicie od filozofii Kanta, że myślenie jest procesem przynajmniej 
niekiedy wymagającym tego, co zwie on naocznością, nie zaś tym tylko, co 
zawsze lub często do naoczności się dołącza (lub na odwrót)8. Podobnie, chociaż 
sens słów „obrona” i „atak” jest wyraźnie odmienny, rzeczywista obrona, pojęta 
jako manewr strategiczny w określonej grze, nierzadko zawiera elementy, które 
chętniej nazwalibyśmy atakiem – i na odwrót. Podział Kanta polega zatem na 
daleko posuniętej idealizacji, na wyznaczeniu ekstremów, w czym przypomina 
idealizujące pojęcia naukowe („punkt”, „ciało doskonale sztywne” itp.) lub, 
rzecz ciekawa, idee omawiane przez Kanta w Dialektyce transcendentalnej. 
Takimi idealizacjami są właśnie naoczność powstająca dzięki odbiorowi podniet 
oraz intelekt – samorzutnie łączący pojęcia, czyli wydający sądy. I już na tej 
podstawie można domniemywać, że nie mniej wyidealizowany jest podział 
sądów na analityczne i syntetyczne, któremu Kant przypisuje coś na kształt 
logicznej konieczności oraz zupełności.  

By wrócić jeszcze na chwilę do przejętego przez Kanta rozgraniczenia 
władz: uznanie, że odmienność (mówiąc najogólniej) czynności implikuje od-
mienność odpowiadających za nie władz, prowadzi do paradoksów, oznaczałoby 
bowiem istnienie oddzielnej „władzy” dla każdej poszczególnej czynności, 
pierwszych byłoby więc tyle samo, co drugich. Ostrożniejsze założenie głosiło-
by, że odmienność władz występuje tylko w wypadku różnych rodzajów czyn-
ności lub w wypadku odmiennych czynności prostych, ewentualnie niezależ-
nych logicznie, tzn. wzajem niedefiniowalnych. Któreś z takich właśnie, 
uszczuplonych założeń zyskało zapewne aprobatę filozofa z Królewca. Na po-
trzeby dyskusji przedłożę zatem argument czysto sceptyczny: to, co jawi się 
nam jako proste i niezróżnicowane, może samo w sobie podlegać niedostrzegal-
nym dla nas podziałom9. Wykluczenie możliwości niedostrzegalnego zróżnico-
wania byłoby oczywiście możliwe, gdyby teza przeciwna, mówiąca, że takie 
zróżnicowanie nie zachodzi, mogła uzyskać status twierdzenia syntetycznego 
a priori. Jak zresztą wskazywali filozofowie skądinąd wiele zawdzięczający 
Kantowi (m.in. Hermann Cohen), do tego jednak filozofia Kanta nie daje pod-
stawy i jako żywo dać jej nie może – choćby dlatego, iż rozróżnienie intelektu 
i władzy naoczności jest jedną z podwalin jego systemu. Nietrudno zresztą za-

                                                       
wewnętrzny), należy do tych tez Krytyki, które sprawiają wrażenie apriorycznych odpowiedników 
twierdzeń empirycznych.  

8 Nie przypadkiem mówi się zresztą o myśleniu „obrazowym”, chociaż trzeba przyznać, że 
współcześni psychologowie nie są zgodni także co do jego funkcji. W tej sprawie por. np. T.P. 
McNamara, Single-Code versus Multiple-Code Theories in Cognition [w:] R.J. Sternberg (ed.), The 
Nature of Cognition, A Bradford Book, The MIT Press, London 1999, s. 113–135. Zwolennik 
Kanta zawsze jednak może wysunąć wygodny argument mówiący o pomyleniu dziedziny „empi-
rycznej” z „czystą”.  

9 Dla uproszczenia pominę analogiczny argument, przeciwstawiany założeniu o wzajemnej 
niedefiniowalności.  
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uważyć, że sugerowana tu opozycja „proste – zróżnicowane” bardzo przypomi-
na drugą z omawianych przez Kanta antynomii czystego rozumu10. Na domiar 
złego, wniosek ten można uogólnić ze zdumiewającą łatwością: tezy Krytyki 
czystego rozumu są bowiem (w zamierzeniu jej autora) sądami syntetycznymi 
a priori, udowodnienie takich tez wymaga naoczności – różnej jednakże zarów-
no od zmysłowej, jak i od czystej, jeżeli przywiązywać wagę do Kantowskiego 
kryterium sądów a priori oraz do proponowanego przezeń wyjaśnienia „możli-
wości” sądów syntetycznych a priori. Biorąc pod uwagę z zamierzenia pole-
miczny wobec sceptycyzmu charakter tej filozofii, niełatwo się powstrzymać od 
mało budującej uwagi, iż jedynym lekarstwem na filozoficzny sceptycyzm 
wciąż pozostaje filozoficzny dogmatyzm. Mówiąc natomiast mniej dosadnie 
i z nieco większą dozą ostrożności, można by przypisać Kantowi przekonanie, 
że odróżnienie władzy naoczności od intelektu jest wprawdzie tradycyjnie 
przyjmowaną hipotezą, lecz może ona skądinąd posłużyć do rozstrzygnięcia 
niejednego problemu filozoficznego (przeciwnie, przyjęcie tezy skrajnego ra-
cjonalizmu, zgodnie z którą intelekt czy rozum jest w stanie oglądać przedmioty 
i to takimi, jakimi są naprawdę, jak chciał Platon, Kartezjusz czy Husserl, było-
by wedle Kanta albo zbędne, albo wręcz szkodliwe, podaje bowiem w wątpli-
wość istnienie wiedzy apriorycznej, wyrażającej się w sądach ogólnych i zara-
zem koniecznych). Tak czy owak, odpowiedzi filozofa można by się doszuki-
wać w następującym, na wskroś współcześnie brzmiącym cytacie z Metodologii 
transcendentalnej: 

                                                        
10 Warto zwrócić uwagę, że pytanie bardziej zasadnicze od pytania „czy przedmiot P jest tak 

naprawdę prosty, czy złożony?” brzmi: „na jakiej podstawie i czy słusznie jakąś wielość uznajemy 
za jeden złożony przedmiot?”. Problematyka Platońskiego Parmenidesa sugeruje antynomię „jeden 
złożony przedmiot – wiele przedmiotów prostych (prostszych)”. W takim wypadku o wiele łatwiej 
dać odpowiedź w postaci sądu a posteriori aniżeli przedkładanego przez Kanta sądu a priori. 
Pierwszej udzielili już brytyjscy empiryści, wskazując na nawykową skłonność do wiązania mno-
gości powtarzających się w doświadczeniu, niekiedy nawet uświadamiali sobie relatywistyczne 
konsekwencje takiej odpowiedzi. Jak podkreślił Berkeley: „Mówimy: »jedna książka«, »jedna 
stronica«, »jeden wiersz«; wszystko to w równej mierze są jedności, chociaż jedne z nich zawierają 
wiele innych. I w każdym przypadku jest jasne, że jedność odpowiada pewnej szczególnej kombi-
nacji idei dowolnie zestawionych przez umysł” (G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkie-
go, tłum. J. Leszczyński, PWN, Warszawa 1956, § 12). Nauki fizyczne o świecie zapewne nie 
dostarczą przykładu obiektywnej zależności, pomimo iż zbudowano je na podstawie, jakiej dostar-
cza mechanizm kojarzenia: na każdy złożony przedmiot fizyczny można spojrzeć jak na jedną 
rzecz lub jak na wielość cząstek elementarnych, którym wspólne jest to, iż znajdują się w granicach 
tego, co akurat spostrzegamy jako całość. Bardziej pomocne byłoby natomiast ewolucyjne spojrze-
nie na aparat poznawczy, udzielające poparcia przypuszczeniu, iż wielości powiązane prawami 
kojarzenia są rzeczywistymi jednościami, skoro funkcją zmysłów – coraz sprawniej realizowaną 
w procesie ewolucji – jest przecież dostarczanie wiarygodnej informacji o świecie. Brak jednak 
wyraźnej wskazówki, jak należałoby rozwiązać ów dylemat całkowicie a priori, skoro założenie, że 
istnieje przedmiot AB, jest równie uprawnione, jak to, które głosi, iż A i B są odrębnymi przedmio-
tami. Jedynym wyjściem wydaje się przyjęcie, iż potrafimy dokonać niezależnego wglądu w naturę 
przedmiotów A i B (coraz częściej utożsamianego z namysłem nad znaczeniem wyrażeń odnoszą-
cych się do przedmiotów), aczkolwiek ów domniemany wgląd podejrzanie często potwierdza 
przypuszczenia przyjęte już wcześniej a posteriori.  
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„Lecz oto wszystkie twierdzenia syntetyczne, [powzięte] przez czysty rozum, odzna-
czają się tym, że ten, kto realność pewnych idei stwierdza, nigdy nie wie tak wiele, by to 
swoje twierdzenie uczynić pewnym, to z drugiej strony przeciwnik może wiedzieć równie 
mało dla stwierdzenia czegoś przeciwnego. Ta równość losu rozumu ludzkiego nie fawo-
ryzuje wprawdzie w spekulatywnym poznaniu żadnego z nich obu, i tutaj leży też wła-
ściwe pole sporów nie dających się nigdy załagodzić. Pokaże się jednak w dalszym ciągu, 
że rozum przecież ma pewne prawo przyjmować w odniesieniu do użytku praktycznego 
coś, do czego założenia nie byłby w żaden sposób upoważniony na polu samej spekulacji, 
gdyż wszystkie takie założenia czynią uszczerbek doskonałości spekulacji, o którą jednak 
interes praktyczny wcale się nie troszczy”11. 

Argument pragmatyczny brzmiałby mimo wszystko nieprzekonująco 
w ustach filozofa kładącego fundamenty pod aprioryczną naukę o czystym ro-
zumie i jego granicach. Sam Kant zresztą to przyznaje, stwierdzając w później-
szych Prolegomenach: „(...) nie można znaleźć nic bardziej niedorzecznego nad 
chęć oparcia sądów w metafizyce, w filozofii [płynącej] z czystego rozumu, na 
prawdopodobieństwie i przypuszczeniu”12. Ewentualne zastrzeżenie, iż słowa 
Kanta dotyczą krytykowanej przezeń metafizyki, nie zaś jego własnych badań, 
nietrudno odeprzeć, wykazując na przykładzie samej filozofii Kanta, iż krytyka 
metafizyki jest rozwijaniem jednej z nich. Zwróćmy uwagę, że kiedy indziej 
stanowisko filozofa z Królewca okazuje się o wiele lepiej zabezpieczone przed 
widmem sceptycyzmu. By wrócić do estetyki transcendentalnej: hipoteza, jako-
by forma zmysłowości mogła ulegać – niczym kształt przedmiotu – na tyle zna-
czącej modyfikacji, że twierdzenia matematyki lub fizyki, prawdziwe obecnie, 
mogłyby się okazać fałszywe w przyszłości lub że intelekt mógłby wręcz stać 
się zdolnością oglądu przedmiotów różną pod względem formy od naoczności 
zmysłowej, spotka się z natychmiastową odpowiedzią, że określenia „teraz” lub 
„w przyszłości” charakteryzują przedmioty świata zjawisk, do którego nie nale-
żą formy zmysłowości (albo intelekt). Zgodnie z jego filozofią, wysunięte przed 
chwilą przypuszczenie jest nie tylko pozbawione podstaw, ale i – pozbawione 
sensu.  

Na to zaś, co na samym początku nazwałem „odpowiedzią Kanta”, pragnę na 
koniec spojrzeć jeszcze od innej strony. Wydaje się jasne, że z tego, iż myślę 
o sumie liczb 7 oraz 5, rzeczywiście nie wynika, że myślę o liczbie 12, a przy-
kłady z większymi liczbami wydają się – jak sugeruje Kant – jeszcze bardziej 
przekonujące. Otóż o brak takiego wynikania (innymi słowy, intensjonalność 
funktora „myślę o”) toczą zacięty spór filozofowie dwudziestowieczni, to zaś, iż 
nie są oni współczesnymi Kanta, wcale go, rzecz jasna, nie zwalnia od obowiąz-
ku przedłożenia argumentów (chyba że i tej tezie filozofa nada się funkcję uży-
tecznej hipotezy). Za mniej kontrowersyjne można natomiast uważać spostrze-
żenie, iż z tego, że myślę o sumie siedmiu oraz pięciu, żadną miarą nie wynika, 
iż wiem, że myślę o liczbie 12. Świadczyłoby to jednak, że wedle Kanta, aby 

                                                        
11 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 518–519. 
12 I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako 

nauka, tłum. B. Bornstein, PWN, Warszawa 1992, s. 182. 
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uprawomocnić twierdzenie matematyczne, trzeba wiedzieć, że się to twierdzenie 
uprawomocniło; takiej bezpośredniej (jak powiedzielibyśmy) wiedzy zapewne 
dostarczałaby naoczność, owo zobaczenie w sumie jednostek – tuzina. Zgodnie 
z tak zinterpretowaną propozycją Kanta, bezduszna maszyna, niewyposażona 
we władzę naoczności, nie jest zatem zdolna do udowodnienia jakiegokolwiek 
twierdzenia bez wcześniejszej ingerencji w nią istoty mogącej cieszyć się ową 
władzą. Wniosek ten – skądinąd dyskusyjny – przypomina tezy eksternalizmu, 
nurtu bardzo obecnie popularnego w filozofii umysłu13. Skojarzenie być może 
chybione, bo najwyraźniej naoczność w równej mierze nie przysługuje według 
Kanta człowiekowi, pojętemu jako psychofizyczne indywiduum. Pomijając na 
chwilę owo zastrzeżenie i przyoblekając myśl filozofa w bardziej współczesną 
szatę słowną, można przyjąć, iż, jego zdaniem, udowodnienie nie jest i nie może 
być (a przynajmniej nie każde) zalgorytmizowanym procesem polegającym 
wyłącznie na zastępowaniu jednych reprezentacji przez inne. Stanowisko takie 
można zapewne określić mianem mentalizmu i jako takie wpisuje się w tradycję, 
która w filozofii nowożytnej bierze początek od Medytacji Kartezjusza i która 
przenika także do myśli współczesnej. Z tą tylko różnicą, że wyróżnikiem pod-
miotu jest nie tyle zdolność do myślenia, na którą wskazywał Kartezjusz, ile 
bardziej specyficzna władza oglądu, której Estetykę transcendentalną poświęcił 
Kant. Pytanie „czy maszyny mogą widzieć?” brzmi zresztą nie mniej intrygują-
co niż tradycyjne „czy maszyny mogą myśleć?”, a odpowiedź stanowi podobne 
wyzwanie dla współczesnych filozofów.  

 
 

                                                        
13 Por. przede wszystkim pracę Znaczenie wyrazu „znaczenie” [w:] H. Putnam, Wiele twarzy 

realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, PWN, Warszawa, 1998, s. 93–184. Kant uznaje jednak, że 
pewne operacje są ze swej natury „łączeniem pojęć”, według eksternalistów może być tak, iż tylko 
niektóre z bliźniaczo podobnych operacji stanowią takie połączenie.  




