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MEDIACJA A PROBLEM POCZĄTKU

Max Scheler w swych rozważniach epistemologicznych określił z do
skonałą precyzją odmienność doświadczenia bezpośredniego od wiedzy 
istniejącej jako system  znaków. Sam jednak problem  różnic dzielących, 
a także relacji łączących poznanie bezpośrednie i pośrednie jest tak  daw
ny, jak dawna jest filozofia. Wszelka bowiem refleksja dotycząca istoty 
poznania ludzkiego musi koniecznie w jakiś sposób dotknąć spraw y in
tu icji i m ediatyzacji, wyjaśnić zarówno czym jest bezpośredni kontakt 
poznawczy z przedmiotem, jak również jaka jest rola znaków w całe] 
struk tu rze  wiedzy. Dyskusje dotyczące kw estii in tuicji i m ediatyzacji 
stanowią jeden z zasadniczych tem atów  przew ijających się przez dzieje 
filozofii. A wielość w ystępujących opinii spowodowana jest przede wszyst- 
tk im  różnorodnością przyjm ow anych hierarchii wartości kognitywnych. 
Nie istnieje bowiem w filozofii jednolity ich porządek aksjologiczny.

Scheler był przeświadczony o bezwzględnej wyższości poznawczej in
tu icji nad wiedzą symbolicznie zmediatyzowaną. Taka ocena poznania 
typowa jest zresztą dla całej fenomenologii. W arto bowiem zauważyć, że 
teza mówiąca o wyższej wartości poznawczej doświadczenia bezpośred
niego wobec innych form  poznania pozostaje w fenomenologii całkowicie 
indyferen tna w stosunku do wewnętrznego rozłam u tej szkoły filozoficz
nej na dwa nurty , realistyczny, jak  np. Scheler czy Ingarden, oraz tran s
cendentalny, jak Husserl czy M erleau-Ponty.

Scheler w  sposób niezw ykle jasny form ułuje odrębność wyżej w ym ie
nionych dwóch sposobów poznania. Główna między nimi różnica polega 
na fakcie, że w  bezpośrednim  doświadczeniu przedm iot jest źródłowo da
ny, że jest on w  pełni obecny w świadomości w momencie poznania, pod
czas gdy w  poznaniu zmediatyzowanym jest on dany jedynie poprzez 
symbol czy znak i nigdy nie w ystępuje w swej całości, nigdy pełnia jego 
autentycznej na tu ry  nie zostaje uobecniona. „Coś może być samoobecne 
jedynie wtedy, gdy nie jest ono już dłużej dane tylko za pomocą jakiegoś 
symbolu; innym i słowy, gdy nie jest »zrozumiane« jako jedynie »wypeł
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nienie« znaku, k tóry  jest uprzednio określony w tak i lub inny sposób. W 
tym  sesie fenomenologia jest stałą desymbolizacją św iata” *.

Tak więc, Scheler określając istotę poznania fenomenologicznego za
rysował zarazem zasadniczą opozycję epistemologiczną pomiędzy tym, co 
dane źródłowo, czyli tym, co „samoobecne”, a tym  co dane jedynie za 
pośrednictwem  znaków czy symboli. M ediującemu znakowi zostaje prze
ciwstawiona bezpośredniość naoczności.

W filozofii dyferencjacja poznania na bezpośrednie i zapośredniczone 
przez symbole nie ma nigdy charakteru  czynności wyłącznie opisowej, 
lecz zawsze jest pełna treści wartościujących. Jak  już wspominaliśmy, 
również u Schelera ma ona charakter wyraźnie oceniający. Poznaniem
o wyższej wartości jest dla niego intuicja bezpośrednia, k tóra właśnie 
dzięki nieobecności jakiejkolwiek m ediatyzacji może poznać przedm iot w 
sposób najpełniejszy i najdoskonalszy. Wszelkie natom iast znakowe zapo- 
średniczenie, zakłócające pojawienie się autentycznego przedm iotu w po
znaniu, jest zarazem odejściem od niego, jest jego niepełnym, a więc tym  
samym  i wypaczonym obrazem. W poznaniu zm ediatyzowanym  „samo- 
obecność” zostaje zastąpiona przez reprezentację. Fenomenologia dąży 
wobec tego do intencjonalnej świadomości czegoś, a nie do reprezentacji 
przedmiotów.

Jednakże ten  zdecydowany i skrajny  pogląd Schelera i innych feno
menologów, głoszący w yraźną preferencję naoczności przed m ediacją, jest 
tylko jedną z możliwych odpowiedzi na pytanie o istotę poznania. Z róż
nych powodów, które m usim y tu ta j pominąć, gdyż stanowią one odrębny 
tem at, niejednokrotnie w filozofii postępuje się odwrotnie i p referu je  się 
mediację przed naocznością. K lasycznym  przykładem  takiego stanowiska 
może być Hegel, k tóry  uważał, że cała natu ra  poznania polega na mediacji. 
„Byt jest tym, co bezpośrednie. Wiedza, chcąc poznać prawdę, chcąc w ie
dzieć, czym jest byt s a m  w s o b i e  i d l a  s i e b i e ,  nie zatrzym uje 
się na bezpośredniości i jej określeniach, lecz stara się ją przeniknąć, za
kładając, że z a tym  bytem  jest jeszcze coś innego niż sam byt i że to, co 
jest za tym  ukryte, stanowi praw dę bytu. Poznanie takie jest wiedzą za- 
pośredniczoną, gdyż nie znajduje bezpośrednio przy i w istocie, lecz roz
poczyna od czegoś, co jest inne, od bytu, i przebyć ma pew ną wstępną 
drogę wychodzenia poza byt, a raczej wchodzenia w ten  byt. Dopiero w te
dy, kiedy wiedza wychodząc z bezpośredniego bytu  u w e w n ę t r z n i a  
s i ę  — dopiero dzięki tem u zapośredniczeniu odnajduje ona isto tę” 2.

1 M. Scheler, Phänomenologie und Erkenntnistheorie  w: Schriften aus dem  Na
chlass, tom I, Bern 1957, s. 384.

2 G. W. F. Hegel, Nauka logiki, tom II Warszawa 1968, s. 3.
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Scheler bezpośredniemu przeżyciu przedm iotu w  intencjonalnym  akcie 
świadomości przypisuje walor oczywistości. Ew identne jest tylko to, co 
samoobecne, tylko bezpośrednia obecność przedm iotu może uczynić jego 
poznanie oczywistym. Tak więc zasadnicza opozycja epistemologiczna po
między bezpośrednim doświadczeniem a poznaniem zmediatyzowanym 
przez symbole okazuje się zarazem  przeciw ieństwem  między oczywistoś
cią a jej brakiem . Znakom oczywistość przysługiwać nie może.

Pojęcie oczywistości nie jest w filozofii ani zupełnie jasne, ani też cał
kiem jednoznaczne. Niemniej jednak jest to pojęcie fundam entalne, bez 
którego nie da się wyjaśnić ani zrozumieć wielu problemów epistemolo- 
gicznych. Mimo wszelkich różnic w pojmowaniu oczywistości można bez 
trudu  dostrzec pewien podstawowy i jednolity moment stanowiący istotę 
sensu tego pojęcia. W ydaje się, że istotą ewidencji jest samouzasadnienie. 
Poznanie oczywiste jest to takie poznanie, które samo ukazje swą słusz
ność, trafność, zasadność, czyli które, tym  samym, nie wym aga żadnej już 
innej dodatkowej, zewnętrznej w stosunku do niego, form y w eryfikacji 
czy potwierdzenia. Poznanie ewidentne potwierdza się samo. Jest ono na
tychm iastowym  i prostym  aktem  percepcji. Jest ono samodzielne, nieza
wisłe od innych aktów poznawczych. Dla oczywistości nie trzeba szukać 
żadnych podstaw czy uzasadnień, jest ona czymś ostatecznym. Pewność 
Doznania oczywistego jest absolutna i autonomiczna.

Tak więc ew identne znaczy tyle, co samouzasadnione.
Różnorodnie jednak w filozofii pojmowano kwestię, kiedy i jakie poz

nanie nie wymaga uzasadnienia ani sprawdzenia, czyli jakie poznanie mo
że zostać uznane za oczywiste. Dla K artezjusza oczywistość była tożsama 
ze stanem  psychicznym jasnego i wyraźnego pojmowania idei. Oczywi
stość sądu polegała więc na w ew nętrznym  poczuciu pewności łączonym 
z danym  sądem. Tę psychologistyczną koncepcję oczywistości odrzucił w 
sposób zdecydowany Brentano, głosząc, że ewidentne są sądy należące do 
pewnej wyodrębnionej grupy tem atycznej, a mianowicie wszystkie takie 
sądy, k tóre dotyczą doświadczenia wewnętrznego. W fenomenologii znaj
dujem y inną jeszcze koncepcję oczywistości. Husserl, główny k ry tyk  
psychologizmu filozoficznego, form ułow ał fenomenologiczne pojęcie oczy
wistości w  opozycji do psychologistycznego jego rozumienia. „Mówi się 
w praw dzie o oczywistości, ale zamiast ukazać ją jako naoczne rozum ienie 
w  związkach istotnych ze zwykłym  widzeniem, mówi się o »poczuciu 
oczywistości«, k tóre jako jakiś m istyczny index veri  użycza sądowi pew
nego uczuciowego zabarwienia. Takie ujęcia są możliwe tylko dopóty, do
póki się nie nauczyło analizować odm iany świadomości przez czyste pa
trzenie d zgodnie z istotą, zamiast z góry budować o nich jakieś teorie. 
Owe rzekome poczucia oczywistości, konieczności myślowej — i jak  by 
się je tam  jeszcze nazwało —  nie są niczym więcej jak teoretycznie w y
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nalezionym i uczuciami. Przyzna to każdy, kto doprowadził sobie jakikol
wiek przypadek oczywistości do napraw dę naocznej prezentacji i porów
nał go z przypadkiem  nieoczywistości tej samej treści sądu. Zauważa się 
w tedy natychm iast, że z g run tu  fałszywe jest milczące założenie teorii 
oczywistości pełnej opowiadań o poczuciach, mianowicie założenie, jako
by pewne — co do reszty swej psychologicznej istoty takie samo — są
dzenie raz było uczuciowo zabarwione, a drugi raz niezabarwione. Ra
czej jednakowa w arstw a zewnętrzna, w arstw a jednakowego wypowiada
nia jako jedynie w yrażania za pomocą znaczeń, raz zostaje krok za kro
kiem dostosowana do pewnej »jasno naocznie rozum iejącej« in tuicji 
stanu rzeczy, gdy natom iast innym  razem  jako podkładowa w arstw a 
w ystępuje całkiem inny fenomen: nieintuicyjna, ew entualnie całkiem 
niew yrażana i nieuczłonowana świadomość stanu rzeczy. Z tym  samym 
tedy upraw nieniem  można by było w sferze doświadczenia traktow ać 
różnicę pomiędzy jasnym  d w iernym  sądem spostrzeżeniowym a dowol
nym  m glistym  sądem o tym  samym stanie rzeczy jako polegająca jedy
nie na tym , że pierwszy jest obdarzony jakimś »uczuciem jasności«, 
a drugi n ie” 3. Właściwie rozum ienie pojęcia oczywistości polega wedle 
H usserla na tym, że jest to taki ak t intencjonalny, w  którym  coś jest 
samoobecne. W yczerpującą analizę problem u oczywistości daje on w 
Formalnej i transcendentalnej logice. Wcześniej jednak, bo już w Ideach, 
wskazuje, jak  fundam entalny jest problem  oczywistościi dla całego pozna
nia, form ułując jako zasadę wszystkich zasad: „że każda źródłowo pre
zentująca naoczność jest źródłem prawomocności poznania, że w szyst
ko, co się nam  w »intuicji« źródłowo (by się tak  wyrazić: w  swej cie
lesnej rzeczywistości) przedstawia, należy po prostu przyjąć jako to, 
jako co się prezentuje, ale także jedynie w tych granicach, w  jakich się 
tu  prezentu je” 4.

Zarówno Scheler, jak i Husserl oczywistość trak tu ją  jako fenomen 
świadomści intencjonalnej; jest to taki rodzaj intencjonalnego przeżycia, 
w którym  coś jest bezpośrednio samoobecne, w  k tórym  przedm iot nie 
jest w żaden sposób zapośredniczony. Nie jest więc dla nich oczywistość 
przeświadczeniem czy uczuciem nadbudowanym  nad określonym  pozna
niem, lecz jest obiektywną cechą samego poznania. Nie jest oczywistość 
funkcją stosunku psychicznego do pewnej wiedzy, lecz jest cechą kon
sty tu tyw ną aktów wprost i całościowo uchw ytujących przedm iot, na któ
ry  są skierowane. Ewidentne jest takie poznanie, k tóre u jm uje przedm iot 
bezpośrednio, w którym  przedm iot jest dany w 'swej pełnej autentyczno
ści. Tak więc ta szczególna cecha poznania oczywistego polegająca na tym,

3 E. H usserl, Idee czys te j  fenomenologii i fenomenologicznej filozofii , tom  1 
W arszawa 1967, s. 71—72.

4 Ibidem,  s. 79.
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że nie wymaga ona żadnych podstaw ani uzasadnień, że samo ono upra
womocnia swą ważność kognitywną, że samo się uzasadnia, jest związa
na z faktem  jego zdolności do pełnej prezentacji przedm iotu. Jest ono 
niepow ątpiew alne i niezawodne dzięki temu, że cały przedm iot jest sam 
w nim  obecny, że nic nie stoi pomiędzy poznawczym aktem  świadomości 
a tym, co się w tym  akcie poznaje. Wszelka natom iast mediacja, przez  
sam fakt porzucenia bezpośredniości, musi niszczyć ewidencję. M ediacja 
staje  się zaprzeczeniem oczywistości. Samoobecność i bycie reprezento
wanym  stanowią dwa przeciwstawne stany.

Dla fenomenologii zróżnicowanie na to, co samoobecne, i to, co jed y 
nie symbolicznie dane, ma sens nie tylko opisowy, lecz i aksjologiczny. 
Doświadczenie bezpośrednie stanowi najdoskonalszy rodzaj poznania, 
a wszelkie form y wiedzy zmediatyzowanej stoją zawsze od niego niżej. 
Główna w ada mediacji symbolicznej polega na tym, że daje ona rów no
cześnie więcej i mniej, niż jest zaw arte w sam ym  przedmiocie. Daje 
mniej, gdyż przedstaw ia zawsze tylko fragm ent lub aspekt przedmiotu. 
Lecz z drugiej strony daje także więcej niż to, czym jest sam przedmiot, 
ponieważ ukazuje zawsze przedm iot zinterpretow any w pewien sposób, 
przedm iot uzupełniony, a tym  samym  zmieniony przez wiązane z nim  zna
czenie. W konsekwencji więc mediacja oznacza zawsze deformację, od
dalanie się od rzeczy, a nie zbliżanie do nich. Nie ulega tym  samym w ąt
pliwości, że fenomenologia pełnię, adekwatność, obiektywność poznania 
staw ia w hierarchii wartości kognityw nych wyżej, niż takie jego cechy 
jak: intersubiektyw ność, komunikowalność i powszechność. W tym  też 
właśnie sensie w dyferencjacji naoczność-reprezentacja k ry je  się pew na 
aksjologia epistemologiczna. Podobnie bowiem kry tycy  in tuicji i związa
nej z nią ewidencji jako naczelną wartość poznawczą w ysuw ają in te r
subiektywność i przekazywalność wiedzy, świadomie rezygnując na ich 
rzecz z adekwatności i obiektywności.

W związku z powyższą kwestią ogromnie znam ienna jest następująca 
uwaga Schelera: „Absolutną m iarą wszelkiego »poznania« jest i pozosta
nie s a m o o b e c n o ś ć  faktu. Znaczy ona, że fakt jest dany w oczywi
stej jedności zgody pomiędzy tym, co »ma się na myśli«, a tym, co dane 
w przeżyciu (w akcie „widzenia”) dokładnie tak samo jak jest ono »pomy
ślane«. Coś, co jest dane w ten sposób, jest zarazem bytem  absolutnym ; 
przedmiot, k tó ry  ma wyłącznie taki byt, przedmiot, k tóry  jest czystą isto
tą, jest dany z idealną adekw acją” 5.

Traktow anie ewidencji jako samoobecności przedm iotu w akcie in ten
cjonalnym  należy wyraźnie oddzielić nie tylko od psychologistycznej kon
cepcji u jm ującej oczywistość jako psychiczny stan  poczucia pewności

5 M. Scheler, Phanomenologie und Erkenntnistheorie,  s. 398.
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i niezawodności towarzyszący określonemu poznaniu, ale także od kon
cepcji utożsam iającej ewidencję z poznaniem wew nętrznym . Idea, że 
oczywiste może być tylko poznanie dotyczące naszej jaźni, czyli skiero
wane na ak ty  lub stany  naszej świadomości, zakorzeniona jest dość głę
boko w filozofii. Może ona mieć sens zarówno psychologistyczny, jak i an- 
typsychologistyczny. K artezjusz przypisyw ał samowiedzy niezawodność. 
Była to pewność natu ry  psychologicznej, tę pewność będącą doznaniem 
psychicznym wiązał on jednak wyłącznie ze stanam i wew nętrznym i. Po
czucie pewności może towarzyszyć wyłącznie sądom dotyczącym świado
mości. „Tak więc po w ystarczającym  rozważeniu wszystkiego, należy na 
koniec stwierdzić, że to powiedzenie: »ja jestem, ja istnieję«, musi być 
prawdą, ilekroć je wypowiadam  lub pojm uję um ysłem ” 6. Pewność osią
gam y tylko wtedy, gdy obiektem jesteśm y m y sami. Jednakże nie wszyst
kie sądy o nas są oczywiste, a tylko te, k tóre odnoszą się do naszej świa
domości. „Ja jestem, ja  istnieję; to jest pewne. Jak  długo jednak? Oczy
wiście, jak długo myślę; bo może mogłoby się zdarzyć, że gdybym  zaprze
stał w ogóle myśleć, to natychm iast bym  cały przestał istnieć. Teraz przyj
m uję tylko to, co jest koniecznie prawdziwe; jestem  więc dokładnie mó
wiąc tylko rzeczą myślącą, to znaczy umysłem bądź duchem, bądź in te 
lektem, bądź rozumem, wszystko w yrazy o nie znanym  mi dawniej zna
czeniu. Jestem  więc rzeczą praw dziw ą i napraw dę istniejącą; lecz jaką 
rzeczą? Powiedziałem: m yślącą” 7. Natomiast niepsychologlistyezną kon
cepcję ewidencji przysługjącej samowiedzy przedstaw ił Brentano. Oczy
wistość nie jest odczuciem subiektywnym , nie jest stanem  czy przeżyciem 
świadomości, lecz jest cechą niektórych sądów. A mianowicie, oczywiste 
są sądy dotyczące doświadczenia wewnętrznego, odnoszące się do naszych 
własnych aktów.

Koncepcja przypisująca ewidencję tylko percepcji w ew nętrznej wy
raźnie ogranicza zakres poznania pewnego. Żadna wiedza o świecie nie 
może być bowiem wedle niej doskonała i niezawodna. Jest więc taka kon
cepcja form ą subiektywizacji oczywistości, niezależnie od jej psycholo- 
gistycznej czy niepsychologistycznej wersji. Przez tę też subiektywizację 
zasadniczo różni się ona od koncepcji samoobecności przedm iotu w poz
naniu. Koncepcja oczywistości jako samoobecności nie tylko zatem  nie 
redukuje  się do psychologii poczucia pewności, lecz również nie ogranicza 
tem atycznie zakresu ewidencji do obszaru świadomości.

Koncepcja oczywistości jako samoobecności przedm iotu w  akcie po
znawczym wprowadza opozycję między samoobecnością a reprezentacją, 
między naocznością a mediacją. Przedm iot tylko reprezentow any zostaje

6 R. Descartes, M edytac je  o p ie rw sze j  filozofii ,  W arszawa 1958, s. 33—34.
7 Ibidem ,  s. 36.
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uznany za m niej i gorzej znany od przedm iotu pojawiającego się w swej 
pełnej autentyczności w poznaniu. Reprezentacja staje się w tej perspek
tyw ie czymś niepełnym, niedoskonałym i deform ującym. Reprezentacja 
nie jest stanem  norm alnym  wiedzy, nie jest istotą ludzkiego poznania. 
Okazuje się ona niczym więcej jak tylko jedną z form  poznania, i to for
mą gorszą, m niej adekwatną, mniej obiektywną.

Idea oczywistości pozostaje w ścisłym związku z ideą idealnego po
czątku poznania. D yferencjacja na to, co bezpośrednie i tym  samym 
oczywiste, oraz na to, co pośrednie, bo zmediatyzowane przez znaki, ma - 
jąc sens w yraźnie wartościujący, pociąga za sobą również pewną koncep
cję dotyczącą właściwej s tru k try  wiedzy. Poznanie ewidentne, w m yśl tej 
koncepcji, winno poprzedzać inne rodzaje wiedzy, winno stać się ich 
ugruntow ującym  fundam entem . Nawet jeśli nie zawsze w faktycznych 
procesach poznawczych poprzedza ono czasowo wiedzę pośrednią, to ideal
ny  model poznania powinien takie logiczne wyprzedzenie zakładać. Na
leży odnaleźć właściwy, doskonały, a nie faktyczny początek poznania, 
tym  właściwym zaś początkiem może być tylko to, co oczywiste, absolut
nie pewne, niepowątpiewalne. Tak więc wartościująca dyferencjacja po
znania staje się zarazem koncepcją idealnej s tru k tu ry  poznania, idea 
oczywistości wiąże się z ideą doskonałego początku.

Pierw szy najdobitniej to wyraził K artezjusz w swej zasadzie wątpie
nia metodycznego: „... o wszystkim, co dawniej uważałem za prawdziwe, 
można wątpić i to nie przez nieostrożność lub lekkomyślność, lecz z po
wodu poważnych i przem yślanych racji. Jeśli więc chcę znaleźć coś pew 
nego, to muszę nie mniej ostrożnie powstrzym ywać się od uznawania 
tego wszystkiego jak od oczywistych faktów. Lecz nie dość to stwierdzić, 
trzeba się starać mieć to w pamięci. Ustawicznie bowiem pow racają daw 
ne m niemania, do których przywykłem , i biorą w posiadanie mój łatw o
w ierny um ysł niemalże wbrew mojej woli, jak gdyby na mocy długo
trw ałego obcowania i spoufalenia praw ie im podlegał [...] Dlatego nieźle 
uczynię, jeśli, zwróciwszy się um yślnie w kierunku w prost przeciwnym, 
sam siebie będę łudził i uważał przez jakiś czas owe m niemanie za zu
pełnie fałszywe i urojone, aż wreszcie po zrównoważeniu niejako obu
stronnym  przedwczesnych sądów więcej już żadne złe przyzwyczajenie 
nie sprowadzi mego sądu z drogi właściwego ujm ow ania rzeczy” 8.

„Będę mianowicie odsuwał od siebie to wszystko, co najm niejszą choć
by dopuszcza wątpliwość, zupełnie tak  samo, jak  gdybym był stwierdził, 
że jest to zgoła fałszem. Będę też podążał dalej, póki nie poznam cze
goś pewnego, i jeśli już nie poznam niczego innego jak pewne, to przy
najm niej to, że nie ma nic pewnego. Aby całą ziemię poruszyć z miejsca,

8 Ibidem, s. 29.
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żądał Archim edes tylko punktu, k tóry  by był stały  i nieruchomy; należy 
więc oczekiwać wielkich rzeczy, jeśli znajduję choćby coś najm niejsze
go, co byłoby pewne i niewzruszone” 9.

K artezjusz poszukiwał doskonałego początku wiedzy, punktu, na k tó 
rym  można byłoby oprzeć w sposób niezawodny wszystkie nasze m nie
m ania i opinie. Dostrzegając różnorodną wartość poznawczą ludzkich są
dów postanowił zawiesić wszystkie uznane prawdy, zwątpić we w szyst
ko, aby w ten  sposób odnaleźć to, co napraw dę niepowątpiewalne, to, co 
lapraw dę doskonałe i czym zachwiać się nie uda. Szukał elem entarnych 
oczywistych prawd. Poprzez metodyczne wątpienie szukał doskonałego 
początku poznania. Doskonałym początkiem mogą być tylko idee jasno
i w yraźnie spostrzegane, czyli oczywiste spostrzeżenia wewnętrzne. Na 
nich tylko, jako na niezawodnych prawdach, może być zbudowany od nc- 
wa cały gmach wiedzy ludzkiej, k tóry  tym  razem  będzie mógł też jako 
całość osiągnąć doskonałość, dzięki doskonałemu fundam entowi, na któ
rym  się opiera. Poszukiwanie doskonałego początku pewnie ugruntow ują
cego całe poznanie wiązało się u K artezjusza z ideą rekonstrukcji wiedzy. 
Metodyczne wątpienie zawieszające wszystko, co nie jest ew identną per
cepcją wew nętrzną, miało umożliwić odzyskanie doskonałego, niezawod
nego początku, k tó ry  zarazem  zagw arantuje wysoką wartość poznawczą 
wszystkiego, co na nim  oparte i z niego wyprowadzone. W ten  sposób w 
filozofii K artezjusza zostały powiązane ze sobą ewidencja, doskonały po
czątek i idea rekonstrukcji wiedzy.

To samo poszukiwanie początku powtórzył później Husserl. Pytanie, 
od czego zacząć filozofowanie, w jaki sposób osiągnąć bezpośredni i pew 
ny ogląd przedmiotu, jest ideą przew ijającą się przez wszystkie jego roz
ważania. Ująć w intuicji przedm iot możemy tylko po zawiedzeniu wszyst
kich dotychczasowych i z góry przyjętych m niem ań odnośnie do tego 
przedm iotu. Dotychczasową wiedzę trzeba zawiesić, odsunąć, pominąć. 
Niekoniecznie musi ona być błędna, w tej spraw ie Husserl nic jeszcze 
swoją ideą zawieszenia nie przesądza. Idea zawieszenia m niem ań poprze
dzających czysty ogląd ma sens raczej metodologiczny niż krytyczny, 
choć tego ostatniego nie jest też w pełni pozbawiona. Sens metodologiczny 
Husserlowskiego brania w nawias dotychczasowych przeświadczeń pod 
wieloma względami przypom ina więc K artezjańskie m etodyczne w ątp ie
nie. Przypom ina je przede wszystkim  tą  samą ideą doskonałego, bezbłęd
nego początku. Zacząć od początku, by uwolnić się od w szystkich ewen
tualnie popełnionych błędów. U Husserla ten  problem  początku rozegrany 
jest niejako w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, w płaszczyźnie czystej 
epistemologii, gdy po rozważeniu różnic pomiędzy faktem  a istotą ukazuje

9 Ibidem, s. 32.
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on nieprzydatność wiedzy empiryczno-opisowej dla dotarcia do istoty
i analizuje w arunki i sposób poznawczego uchwycenia istoty. Jest to uka
zanie dziedziny bezpośredniego oglądu fenomenologicznego. Ogląd ten  
m usi być pierwotny, wolny od wszelkich poprzedzających założeń. W tej 
bezzałożeniowości przejaw ia się pełna jego samodzielność, polegająca na 
tym, że nie odwołuje się on nigdy do żadnych innych danych poznawczych 
poza samym  sobą. Ogląd fenomenologiczny jako bezpośrednie przeżycie 
przedm iotu jest ewidentny, potwierdzający sam siebie. Po drugie zaś H us
serl problem  początku rozpatruje w  płaszczyźnie filozofii ku ltury . Ten 
aspekt pojawia się w yraźnie w  książce K r y z y s  nauki europejskiej i tran
scendentalna fenomenologia. W tej ostatniej rozprawie idea bezbłędnego 
początku poznania obok treści metodologicznej nabiera dodatkowo w yraź
nie krytycznych akcentów dotyczących stanu k u ltu ry  europejskiej. Myśl 
europejska została skierowana na złe to ry  przez tendencje scjentystyczno- 
-pozyty wis ty  czne, k tóre wypaczyły właściwą, pierw otną, ideę wiedzy. Za
wieszenie całej dotychczasowej wiedzy staje  się wyraźnie odrzuceniem 
określonych pom yłek i błędów, nabiera sensu krytycznego. Lecz ten  sens 
k rytyczny jest nadbudowany tylko nad zasadniczym sensem metodolo
gicznym bezzałożeniowości.

Husserl w  swych Kartezjańskich M edytacjach  rozbudował szeroko 
problem  bezbłędnego początku poznania w nawiązaniu do koncepcji K ar- 
tezjusza, a w szczególności do idei metodycznego wątpienia, k tóre dzięki 
zakwestionowaniu całej nagromadzonej wiedzy umożliwia dotarcie do ab
solutnie pewnych danych elem entarnych. Husserl podjął tam  kwestię 
przekształcenia filozofii w  wiedzę ścisłą opartą na absolutnie pewnych 
podstawach. K ategoria oczywistości jest dla tej kw estii centralna. Ele
m entarne intuicje, poza które nie można już się dalej cofnąć, ponieważ 
m ają one charak ter absolutnie pierwotny, są jedynym  doskonałym  i pew
nym  poznaniem, mogącym stworzyć podstawę, na której będzie się opie
rała cała wiedza. W ten  sposób fenomenologia będąca filozofią czystego 
doświadczenia staje się zarazem filozofią pierwszą. Metodą budowy filo 
zofii jako podstawowej wiedzy ugruntow ującej wszelkie poznanie jest z a 
wieszenie i redukcja. Redukcja jest niezbędna dla stworzenia filozofii 
pierwszej, a jej rola jest analogiczna do Kartezjańskiego wątpienia. Dwa 
są u Husserla główne sensy redukcji: a) pierwszy jest sceptyczny, m eto
dyczny, jest to zawieszenie całej dotychczasowej wiedzy, a szczególnie 
nauk i wszelkiego poznania pośredniego, aby dotrzeć do elem entarnych 
bezpośrednich naoczności zjawisk; b) drugi jest egzystencjalny i dotyczy 
kw estii sposobu istnienia świata. Redukcja jest powrotem  do czystych z ja 
wisk, umożliwia niczym nie zapośredniczoną ich percepcję. Fenomenolo
giczne poznanie przedmiotów umożliwione przez zawieszenie jest rady 
kalną wiedzą, k tóra polega sama na sobie i nie odwołuje się do niczego
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poza sobą samą będąc ew identną in tu icją istoty. Zadaniem  redukcji jest 
ograniczenie do sfery czystej oczywistości, czyli do tego, co samoobecne, 
bezpośrednio dane w aktach intencjonalnych. Redukcja jest zatem  usta
nowieniem czystej ewidencji jako początku poznani?., jest poszukiwaniem
i umożliwieniem doskonałego początku, nie obciążonego żadnym  błędem. 
Redukcja jest realizacją ideału bezzałożeniowości.

K artezjańskie wątpienie m etodyczne i Husserlowska bezzałożeniowość 
w yraziły tą  samą ideę poszukiwania doskorałego, bezbłędnego początku. 
Takim początkiem miała być elem entarna oczywistość, k tóra wedle Kar- 
tezjusza nie da się już poddać w wątpliwość, a wedle H userla uobecnia 
przedm iot i na tym  funduje swą doskonałość poznawczą.

Idea gwarantującego pewność początku poznania nie zawsze jest tak  
w yraźnie form ułowana jako zasadniczy problem  epistemologiczny, jak 
u K artezjusza czy Husserla. Niemniej jednak jest ona zawsze bliska 
wszystkim  filozofiom bezpośredniego doświadczenia. W ydaje się rzeczą 
niezwykle znamienną, że odnajdujem y ją w sposób w yraźny także w ne- 
opozytywizmie, który  skądinąd jest przecież bardzo daleki od tradycji 
myślowych obu wym ienionych powyżej koncepcji. Jednakże idea zdań 
protokolarnych i zbudowania na nich całej wiedzy empirycznej, będąca 
narzędziem oddzielenia prawdziwego poznania od metafizyki, zawiera w 
sobie wyraźnie też problem  bezbłędnego początku, powrotu do czystego 
źródła poznania w postaci bezpośredniego doświadczenia. Tylko poznanie, 
k tóre może się wylegitymować swym  ugruntow aniem  na zdaniach pro
tokolarnych, czyli na prostym  opisie bezpośrednich danych było wedle 
neopozytywistów poznaniem wartościowym, wszystko inne było pozba
wioną treści poznawczych m etafizyką. Tak więc redukcja do doskonałego, 
niekwestionowalnego początku była zasadniczym ideałem  na gruncie ich 
epistemologii. D yskusja tocząca się wśród filozofów W iener K reisu od
nośnie do spraw y pojmowania zdań protokolarnych jako przesłanek ogól
nych konstrukitów teoretycznych Hub też jako końcowych zdań w syste
mie wiedzy, do których te konstruk ty  m ają się redukować, jeśli istotnie 
m ają sens empiryczny, ukazuje po prostu dwa aspekty problem u nieza
wodnego początku wiedzy, a mianowicie aspekt genetyczny i aspekt re- 
dukcyjno-spraw dzający. Pytanie, czy zdania protokolarne m ają stanowić 
początek czy zakończenie procesu poznawczego, zakłada jako swą podsta
wę przeświadczenie, że stanowią one formę doskonałego elem entarnego 
poznania bezpośredniego, bez którego jakakolwiek wiedza nie jest w ogó
le możliwa. Dlatego też cała koncepcja zdań protokolarnych, niezależnie 
od szczegółowego sposobu ich in terpretacji, jest ideą pow rotu do dosko
nałego ewidentnego poznania bezpośredniego, czyli poznania, k tóre musi 
leżeć u podstaw wszelkich innych form  wiedzy, lecz k tóre samo już żad
nego innego poznania nie zakłada, bowiem jest absolutnie pierwotne.
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Idea absolutnie pierwotnego poznania, k tóre może stanowić podstawę 
dalszego, innego już typu, poznania pośredniego, posiada nie tylko treści 
opisowe, lecz także pewne treści wartościujące. W spominaliśmy już o tym  
poprzednio w związku z Schelerowską dyferencjacją poznania na oczywi
stą intuicję i wiedzę symbolicznie zmediatyzowaną. Koncepcje szukające 
doskonale pewnej wiedzy podstawowej trak tu ją  ją zawsze jako lepszą po
znawczo od innych form  poznania, w tedy tylko takie poszukiwanie dosko
nałego początku ma w ogóle jakikolw iek sens. Tak więc dyferencjacja 
poznania na bezpośredni ogląd, stanowiący początek i podstawę wiedzy, 
oraz na wszelkie pośrednie poznanie nad nim nadbudowane zawiera w so
bie zawsze wątek aksjologiczny, zawiera założenie o wyższości tego pierw 
szego nad tym  ostatnim.

Jednakże wartościujący sens zróżnicowania poznania na bezpośredni 
ogląd i wiedzę zapośredniczoną przez znaki bywa rozum iany także od
miennie. P referencja doświadczenia przed poznaniem symbolicznym 
opiera się na określonej koncepcji hierarchii wartości kognitywnych, któ
ra sama wcale nie jest ew identna ani jednolicie akceptowana w filozofii. 
Jest to hierarchia w której, jak w przypadku fenomenologii, najwyższe 
miejsce jest zajmowane przez ewidencję pojmowaną jako pełna obecność 
przedm iotu w aktach świadomości. Fenomenologia daje jednak tylko 
jedno z możliwych rozwiązań problem u wzajem nej relacji wym ienionych 
powyżej dwóch rodzajów poznania. Inny natom iast typ odpowiedzi dają 
koncepcje koncentrujące swą uwagę na odm iennych cechach poznania 
bezpośredniego. Te koncepcje k ry tyku ją  na ogół subiektyw ny charakter 
in tuicji i przeciw staw iają jej wiedzę, dla k tórej można znaleźć podstaw}'' 
jej in tersubiek tyw rej ważności. Z ich punktu  widzenia in tersubiektyw - 
ność okazuje się najw ażniejszą cechą poznania, a zarazem najwyższą w ar
tością poznawczą. W konsekwencji ich główny argum ent skierow any prze
ciw filozofii ewidencji dotyczy czysto pryw atnego i wewnętrznego charak 
teru  danych bezpośrednich oraz braku powszechnego i zewnętrznego k ry 
terium  trafności poznania intuicyjnego. Tak jak dla pierwszego typu epi
stemologii najwyższym  ideałem poznawczym jest oczywistość i niepow 
tarzalność poznania, tak  dla drugiego typu podstawową spraw ą jest zew
nętrzna ekspresja treści i in tersubiektyw na komunikowalność znaczeń.

Idea szukania doskonałego i pewnego początku poznania była k ry ty 
kowana w historii filozofii różnorodnie. Najciekawsze z tego punktu  wi
dzenia w ydają się jednak nie te  koncepcje, które po prostu  odm awiają 
intuicji wartości poznawczej, lecz te, k tóre określają poznanie i m yśli w 
tak i sposób, że wszelka bezpośredniość i ewidencja zostają z nich całko
wicie wykluczone. Tak jak ideę doskonałego początku poznania najpełniej 
w yrazili w swych koncepcjach K artezjusz i Husserl, tak  też idea przeciw 
na jedną z najlepszych form  realizacji znajduje w semiotycznej epistemo
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logii Peirce’a, w  filozofii form  symbolicznych Cassirera oraz we współ
czesnej herm eneutyce.

Semiotyka Peirce’a zrodziła się z polemik z Kartezjuszem . Z punktu  
widzenia negacji kartezjanizm u przede wszystkim  trzy  elem enty Peir- 
ce’owskiej teorii znaku są szczególnie istotne. Po pierwsze, jest to zaprze
czenie zasadności poszukiwania pewnego początku poznania. W m yśl 
teorii znaku poznanie nie ma żadnego punktu  początkowego, ani też osta
tecznej konkluzji. Każdy elem ent poznania ma swe antecedensy i swe 
konsekwencje, które determ inują jego sens. Poszukiwanie niepowątpie- 
walnego i doskonałego początku wiedzy jest nie tylko zbędne, nie tylko 
przestaje być ideałem, lecz okazuje cię całkowicie niemożliwe, ponieważ 
poznanie nie ma żadnej s tru k tu ry  hierarchicznej, lecz wyłącznie linearną. 
Żadna część wiedzy nie jest w sposób zasadniczy bardziej wartościowa 
poznawczo od innej. Po drugie, wedle semiotycznej epistemologii Peir- 
ce’a nie istnieją proste dane, k tóre dałyby się wyróżnić jako podstawowe 
elem enty poznania. Wiedza nie jest ani mozaiką, ani też hierarchiczną 
struk tu rą , zbudowaną z elem entarnych danych, gdyż takie proste elemen
ty  pozbawione są same przez się jakiegokolwiek sensu poznawczego. Nie 
istnieją oderwane, samodzielne treści. Każde znaczenie współistnieje z in 
nym i znaczeniami i tylko dzięki nim  ma własną in telek tualną lub emoc
jonalną treść. Pojedyncza, oderwana treść jest niemożliwa, ponieważ by
łaby ona znaczeniowo pusta. W konsekwencji znaczenie może być uchw y
cone tylko za pomocą innego zaczenia, nigdy zaś bezpośrednio. Wreszcie 
po trzecie, teoria znaku przezwycięża tradycyjny  w epistemologii dualizm 
podm iotu i przedmiotu. Poznanie nie jest dłużej interpretow ane jako re 
lacja dwuczłonowa, lecz jest triadyczną reprezentacją. Tak więc nie tylko 
nie jest możliwe proste uchwycenie pojedynczego znaczenia, lecz również 
bezpośrednie oglądanie przedm iotu jest nieosiągalne. Poznawcze skierowa
nie uwagi na przedmiot jest zawsze zapośredniczone przez jakieś znacze
nie, przedm iot jest zawsze rozum iany jako „jakiś”, nie jest natom iast nig
dy po prostu sam obecny, nigdy też nie jest wolny od interpretacji, k tóra 
powoduje, że zawsze z przedm iotu poznane jest zarówno m niej, jak  i wię
cej niż w nim  samym  zawarte.

W ymienione powyżej trzy spraw y wym agają pewnych dodatkowych 
w yjaśnień

Filozofia znaku Peirce’a  podważa sensowność poszukiwania bezbłędnego 
początku poznania stwarzającego doskonałą podstawę całej wiedzy. Tym 
samym też Peirce’owska filozofia znaku jest zaprzeczeniem współczesnego 
transcendentalizm u fenomenologicznego z jego zasadniczym problemem 
właściwego początku filozofii i poznania. Peirce’a koncepcja epistemologii, 
będącej po prostu teorią znaku, była wyrazem  ogromnej przenikliwości 
filozoficznej. Jego k ry tyka  koncepcji nieomylności spostrzeżenia wewnę
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trznego oraz koncepcji definityw nych danych naocznych, poza które nie 
możemy się już cofnąć w badaniu, nie ogranicza się po prostu do w ątpie
nia w pewność i ewidencję takiego rodzaju poznania. Byłaby to wtedy 
ty lko zwykła i dość powszechna postaw a kry tyczna wobec intuicjonizm u. 
Peirce poszedł znacznie dalej i dzięki tem u jego koncepcja jest tak  waż
na i nadal akutalna. A mianowicie, odrzucił on nie tylko tezę, że jaźń wraz 
ze swymi cogitationes może stworzyć niepow ątpiew alną podstawę wszel
kiego poznania i nie tylko poddał w wątpliwość przeświadczenie, że spo
strzeżenie w ew nętrzne jest niezawodne. Zakwestionował on samą ideę 
niezbędności pewnych i ostatecznych podstaw wiedzy. Zaprzeczył potrze
bie poszukiwania początku poznania. W ykazał nieistnienie początku.

Odkrywając, że każda m yśl jest znakiem, Peirce wym ierzył zasadni
czy cios idei cofania się w poszukiwaniu pierw otnych danych doświad
czenia bezpośredniego. Istotą znaku jest bowiem to, że nie może on 
istnieć samodzielnie, w  oderw aniu od innych znaków. Znak musi być ele
m entem  całego system u znaków, ponieważ jest relacją triadyczną. Z de
finicji znaku jako relacji triadycznej wynika, że coś może być znakiem  
pod w arunkiem , że jest in terpretow ane jako znak, czyli że posiada zwią
zany ze sobą znak, będący jego interpretantem . Każdy znak pojaw ia się 
jako in te rp ré tan t innego znaku i gam z kolei m usi posiadać inne znaki ze 
sobą związane, in terpretu jące go jako znak, ukazujące jego znaczenie. W 
konsekwencji, m yśl ludzka jako całość okazuje się łańcuchem  znaków 
wzajem nie się in terpretujących, łańcuchem  pozbawionym początku i koń
ca. Filozofia znaku Peirce*a wyraźnie ukazuje, że system  znaków jest lo
gicznie pierw otny w stosunku do pojedynczego znaku. System  stanowi 
w arunek znaku. Waga semiotyki dla filozoficznej in terpretacji poznania 
okazuje się ogromna. Semiotyczna epistemologia obala ideę doskonałego 
początku poznania. Nie ma takiego stanu myśli, k tóry by nie zakładał ja
kiejś poprzedzającej go myśli, nie ma takich treści, k tóre by nie w ynikały 
z treści wcześniejszych. Żadne cofanie się poznania w poszukiwaniu pier
wotnych źródeł nie napotyka nigdy końca. Początek nie istnieje.

Fakt, że idea znaku oraz definicja m yśli jako znaku pojawiła się w fi
lozoficznej twórczości P eirce’a we wczesnym jej okresie, gdy zajmował 
się on głównie k ry tyką  filozofii Kartezjusza, jest niezwykle znamienny. 
Kocepcja znaku zrodziła się w  jego rozważaniach jako w yraz opozycji 
wobec tezy o absolutnej pewności spostrzeżenia wewnętrznego. Peirce we 
wczesnych swych artykułach  pisał: „Nie możemy zaczynać od całkowitego 
wątpienia. Musimy zaczynać od wszystkich 'przesądów, k tóre napraw dę 
posiadamy, gdy zaczynamy zajmować się filozofią” 10. A następnie dalej 
dodawał: „Nie posiadamy władzy intuicji, lecz każde poznanie jest lo-

10 Ch. Peirce, Collected Papers, Cambridge, MA, 1931—1958, 5.265.
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gicznie określone przez poznanie poprzednie. Nie posiadamy zdolności m y
ślenia bez znaków” n .

Teoria znaku jest całkowitą negacją wszelkiej bezpośredniości pozna
nia. Żaden przedm iot nie może być bezpośrednio dany, lecz zawsze musi 
on być zapośredniczony przez znaczenie. Znak ujm uje przedm iot nie 
wprost, lecz przyw iązując do niego pewną treść. Znak też nie reprezen
tu je  nigdy całego przedmiotu, nie oddaje jego istoty, lecz zastępuje go 
pod pewnym  tylko względem. Przedm iot nie jest samoobecny w znaku; 
jego całość jest przez znak nieuchwytna. Oczywiście, najróżniejsze frag
m enty przedm iotu mogą być przez wiele różnych znaków reprezentow ane
i nie ma w przedmiocie nic takiego, co by się ze względów zasadniczych 
do reprezntacji nie nadawało, jednakże żaden znak nie jest zdolny do te
go, by jednorazowo ująć przedmiot w  jego całości. Żaden znak nie sięga 
istoty przedm iotu, bowiem ex dejinitione  „zastępuje przedm iot pod pew
nym  tylko względem”. W tym  też sensie znak nigdy nie pokazuje przed
miotu realnego, a tylko przedm iot bezpośredni, czyli właśnie ten aspekt 
przedm iotu, ze względu na k tóry  go zastępuje.

Lecz w poznaniu m ającym  naturę symboliczną nie tylko żaden przed
miot nie może być bezpośrednio i całościowo dany, ale również żadne zna
czenie nie jest pojmowane bezpośrednio, a jedynie za pośrednictwem  in 
nego znaczenia. Znaczenie znaku jest reprezentow ane przez jego in terp re- 
tanta, czyli przez inny znak. Rozumienie znaczenia polega zawsze na prze
kładzie go na inne znaczenie, znaku na inny znak. Żadna treść nie jest 
chw ytana bezpośrednio przez umysł, gdyż żadna nie istnieje samodziel
nie, a tylko zawsze jako elem ent ciągłego łańcucha.

Następnie, teoria znaku jest zaprzeczeniem idei elem entarnych, pros
tych danych stanowiących niepow ątpiew alną podstawę poznania. Jedy
nym  fundam entem  poznania symbolicznego może być wcześniejsze poz
nanie, także symboliczne. Każdy znak ma swą podstawę w znaku, którego 
jest interpretantem , a zarazem też sam  stw arza podstawę dla następnego 
znaku, czyli dla swego in terpretan ta. Natomiast nie istnieją żadne takie 
proste dane, k tóre same nie m usiałyby już być ugruntow ane na żadnym  
poprzedzającym  je poznaniu, a zarazem  m ogłyby stanow ić absolutny po
czątek poznania i doskonały jego fundam ent. Teoria znaku głosi ciągłość 
poznania i przeciwstawia się wszelkiej postaci redukow ania wiedzy do jej 
elementów. Konsekwencją idei ciągłości jest negacja oczywistości. Żadna 
treść nie może być ew identna sama przez się, bowiem żadna treść nie jest 
samodzielna, lecz zawsze jest ogniwem łańcucha treści, zawsze coś za
kłada i do czegoś prowadzi i istnieje tylko dzięki istnieniu w tych związ
kach narzuconych jej przez łańcuch. Wszelka myśl jest zakorzeniona w

11 I b id e m ,  s. 265.
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myślach poprzednich, k tóre także m ają swe ugruntow ania i tak ad in- 
fin itum ,

Wreszcie, teoria znaku odrzuca tradycyjny dualizm  epistemologiczny, 
czyli dualizm  przedm iotu i podmiotu. Rzeczywista relacja poznawcza nie 
jest diadyczna, lecz triadyczna. Taka koncepcja zmienia nie tylko sens 
kategorii przedmiotu, który  jak  już była o tym  mowa, nie jest dostępny 
percepcji bezpośredniej, lecz także m odyfikuje sytuację i rolę podmiotu. 
Głównym zadaniem  podmiotu sta je  się rozum ienie znaków i ich syste
mów; ego jest raczej in terp reta to rem  niż twórcą (poznania. Poznanie ja 
ko system  znaków istnieje poza świadomością i jest w stosunku do niej 
niezależne. Podm iot jako in terp re ta to r myśli, a n ie jej twórca, jak  w filo
zofii transcendentalnej, znajduje się wobec różnorodnego świata znaków
i główna jego rola polega na zrozumieniu ich znaczeń oraz na znalezieniu 
ich przedmiotowego odniesienia. Poznanie symboliczne jest w swej n a j
głębszej istocie in terpretacją. Nie zaczyna się ono nigdy w próżni, lecz 
zawsze zakłada wszystkie wcześniejsze m niemania i opinie jako swe prze
słanki, przyjm uje wszystko, co było, i jest zawsze jakąś jego kontynuacją. 
Co więcej, nie próbuje się ono cofać ani nie stara się uciec od swych pod
staw. Przeciwnie, stale posuwa się naprzód, nieustannie tworząc nowe 
znaki i nowe znaczenia. In terpretacja  jest więc procesem myślowym nie 
m ającym  ani początku, ani końca.

Na skutek przekształcenia tradycyjnej dwuczłonowej relacji poznaw
czej w relację triadyczną Peirce w swej filozoficznej koncepcji nie tylko 
przezwyciężył psychologizm, lecz również transcendentalizm . U jął myśl 
jako system  znaków, nie zaś jako wielość aktów świadomości. Definiując 
myśl jako znak odrzucił jednak nie tylko koncepcję myśli jako podmioto
wych cogitationes, lecz także zanegował pojęcie oczywistości jako ważnej 
kategorii epistemologicznej. Odrzucił ewidencję zarówno w jej K artezjan- 
skim sensie, jako jasność i wyraźność pojmowania, jak również w  jej 
fenomenologicznym sensie, jako pełną samoobecność przedm iotu w  poz
naniu. Teoria znaku ukazuje nieistnienie oczywistości jako cechy pozna
nia. Żadna bowiem myśl należąca do łańcucha symboli nie może znaleźć 
pełnego uzasadnienia w samej sobie, żadna treść nie posiada samodziel
ności w stosunku do system u znaków. Idea ciągłości poznania symbolicz
nego jest więc zasadniczo opozycyjna wobec idei oczywistości.

Semiotyczna epistemologia trak tu je  m yśl jako in terpretację znaków. 
Idea in terp retacji jest przeciwstawna idei początku, idei cofania się do 
stanu prerefleksyjnego. In terpretacja zakłada zawsze coś, co ją poprzedza. 
Myśl in te rp re tu je  m yśl i nie może dokonać tej czynności, jeśli nie ma m y
śli od niej wcześniejszej. „Nie możemy zaczynać od całkowitego w ątpie
nia” — pisał Peirce. „Musimy zaczynać od wszystkich przesądów, które 
posiadamy, gdy zaczynamy filozofować”.

19
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Epistemologia semiotyczna jest negacją bezpośredniości i oczywistości. 
Poznanie jest wedle niej z istoty swej reprezentacją i mediacją. Podobną 
negację bezpośredniości znajdujem y również w filozofii form  symbolicz
nych Cassdrera. W edle Cassirera wszystko, co 'pojawia się w sferze poz
nania czy ku ltu ry  ludzkiej, jest symbolicznym przetworzeniem  w yprodu
kowanym  przez umysł, k tóry  nie jest zdolny do bezpośredniego oglądania 
czegokolwiek. Człowiek jest zam knięty w kręgu swych własnych wytwo
rów, poza które wyjść nie może; wszystko w jego świecie jest symbolem
i wszystko ma sens symboliczny.

Reprezentacja jest dla Cassirera kategorią oznaczającą relację we
w nątrz doświadczenia pomiędzy poszczególnymi jego fragm entam i: „...każ
da faza doświadczenia ma rzeczywiście charakter reprezentatyw ny w tym  
sensie, że wskazuje na inną, by wreszcie doprowadzić do całości doświad
czenia. Lecz to odniesienie zew nętrzne dotyczy jednak wyłącznie przej
ścia od poszczególnych członów do całości, do której one należą, i do uni
wersalnego prawa, które rządzi tą  całością. Przedłużenie zatem  nie sięga 
do dziedziny odrębnej, lecz odwrotnie, ujm uje jako całość tę samą dzie
dzinę, k tórej wycinkiem jest pojedyncze doświadczenie” 12. Reprezentacja 
nie jest zatem relacją między znakiem  a jego przedmiotem, k tóry  bytowo 
jest czymś odrębnym, lecz jest relacją zachodzącą w świecie samego do
świadczenia pomiędzy różnym i jego elementami. Znak reprezentujący 
nie wskazuje na nic zewnętrznego wobec samej myśli, to tylko jedne m y
śli reprezentu ją  inne.

Forma symboliczna jest pewną stru k tu rą  aprioryczną, w jaką um ysł 
jest w stanie uformować dane doświadczenia. Kategoria form y symbolicz
nej jest proweniencji K an tow sk iej13. Podstawowe form y symboliczne to: 
mit, sztuka, język i nauka. Każda z nich stanowi swoisty system  logicz
ny. Myślenie m ityczne różni się od potocznego formowanego przez język
i od naukowego, które k ieru je się innym i jeszcze regułam i. Koncepcja poz
nania ukształtowanego, zorganizowanego przez form y symboliczne m ające 
charak ter aprioryczny jest negacją idei czystych, prostych danych bez
pośredniego doświadczenia. Wszystko, co pojawia się w świecie świadome
go przeżywania, jest symbolicznie uformowane. „To, że świat spostrzeżeń 
posiada s truk tu rę  i że ta s truk tu ra  nie może być zredukow ana do mozai
ki, do nagromadzenia rozsypanych »wrażeń« można uznać za niew ątpli
we twierdzenie, leżące u podstaw naszych rozw ażań” 14.

12 E. Cassirer, Substance and Function, Dover Publications 1953, s. 284.
13 Szczegółowo w yjaśnieniem  transcendentalnego sensu form y symbolicznej

i zw iązku te j kategorii e transcendentalizm em  K anta zajm ow ałam  się w książce 
Cassirer, W arszawa 1963.

14 E. Cassirer, The Concept of Group and Theory oj Perception, „Philosophy 
and Phenomenological R esearch” t. V n r  1, s. 9.
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Filozofia form  'symbolicznych zakłada prym at s truk tu ry , jej logiczną 
pierwotność i podporządkowuje jej elem enty doświadczenia. Całość do
m inuje tu  nad częścią i określa jej sens. Żaden sens nie jest oderwany, 
samodzielny, jest on zawsze funkcją większej całości określonej przez 
struk tu rę  form alną. Można go zrozumieć, wyjaśnić, przeanalizować jedy
nie w perspektyw ie całości, której' elem ent stanowi. Ta całość go w pełni 
określa. Nie jest więc żaden sens chw ytany bezpośrednio, a jedynie po
przez struk tu rę  logiczną. Jeśli jedną z cech m yślenia mitycznego jest 
zrównanie, pomylenie sfery m aterialnej i werbalnej, to właściwy sens 
zaklęć magicznych może być wyjaśniony tylko przy uwzględnieniu tej 
własności s truk tra lnej danej form y k u ltu ry  i myśli. W yjaśnienie to po
lega na 'spojrzeniu na daną formację myślową z perspektyw y szerszej 
jeszcze, z poziomu wyższego szczebla abstrakcji, opisującego struk tu rę  
logiczną danej formy.

Wedle Cassirera cały duchowy kontakt człowieka ze światem  jest zaw
sze i w sposób konieczny zapośredniczony przez określone form y sym 
boliczne. Forma symboliczna należy do natu ry  naszej umysłów ości, przed 
którą nie możemy ucięć. Nie możemy się wyzbyć naszego symbolicznie 
zapośredniczonego spojrzenia na świat. Możemy co najw yżej przejść od 
jednej form y symbolicznej do innej, możemy od percepcji m itycznej świa
ta przejść do naukowej, zawsze jednak tkw im y w okowach naszej sym
bolicznej in terpretacji, czyli zawsze organizujem y nasze doświadczenie w 
określone form y aprioryczne. Nie jesteśm y zdolni do bezpośredniego per- 
cypowania, doświadczenie naoczne nie jest nam  dane w sposób czysty, 
czyli chaotyczny, nieuform ow any przez pewne struk tury . Jesteśm y ska
zani na symboliczne pośrednictwo, k tóre w tym  w ypadku polega na w łą
czaniu każdego elem entu do pewnej, sens mu nadającej struk tu ry .

Filozofia form  symbolicznych jest dla Cassirera rodzajem  samowie- 
dzy człowieka. Jest wiedzą o różnorodności jego umysłu. Stąd też defi
nicja człowieka jako animal symbolicum. Świat człowieka to świat 
symboli.

„Człowiek odkrył nową metodę przystosowywania się do środowiska. 
Pomiędzy system em  receptorów i system em  efektorów, k tóre znajdujem y 
u wszystkich gatunków zwierząt, u człowieka znajdujem y jeszcze trzecią 
formę więzi, k tórą możemy nazwać system em  symbolicznym. Ta nowa 
zdobycz zmienia całe ludzkie życie. W porównaniu z innym i zwierzętami 
człowiek żyje nie tylko w szerszej rzeczywistości, lecz żyje on, by tak 
rzec, w nowym  wym iarze rzeczywistości [...] Człowiek nie może uciec od 
swej nowej zdobyczy. Może on tylko przystosować się do w arunków  swe
go własnego życia. Człowiek nie żyje już wyłącznie w świecie fizykal
nym, lecz żyje w świecie symbolicznym. Język, mit, sztuka i religia tw o
rzą części tego świata. Są to różne nici, k tóre tkają  symboliczną siatkę,
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poplątaną pajęczynę doświadczenia ludzkiego. Cały postęp myśli ludzkiej
i doświadczenia uszlachetnia i wzmacnia tę sieć. Już dłużej rzeczwisytość 
nie jest człowiekowi bezpośrednio dostępna; nie może on jej percypowac, 
jak dawniej, tw arzą w twarz. Rzeczywistość fizykalna w ydaje się kurczyć 
w m iarę postępów ludzkiej symbolicznej aktywności. Zamiast mieć do 
czynienia z rzeczami samym i w sobie człowiek coraz bardziej ma do czy
nienia z samym sobą. Tak się on omotał w form y lingwistyczne, w wyo
brażenia artystyczne, w symbole mityczne czy religijne obrzędy, że nie 
może on już widzieć czy wiedzieć nic, inaczej niż za pośrednictwem  tego 
sztucznego medium. Jego sytuacja jest taka sama zarówno w sferze teore
tycznej, jak  i praktycznej. Nawet tu  człowiek nie żyje w świecie tw ardych 
faktów ani zgodnie ze swymi bezpośrednimi potrzebam i i pragnieniami. 
Żyje on natom iast pośród wyim aginowanych uczuć, pełen nadziei i lę
ków, złudzeń i rozczarowań, w śród swych fantazja i marzeń. Epiktet ma
wiał: »To, co niepokoi i kłopocze człowieka, to nie rzeczy, lecz jego mnie
mani?. i wyobrażenia dotyczące rzeczy«” 13.

Istotą człowieka jest więc myśl symboliczna i zachowanie symbolicz
ne. Wszystko w świecie ludzkim  ma charakter symboliczny. Człowieic 
stworzył całą swą kulturę duchową nowe samodzielne uniwersum  — 
świat symboli — i odgrodził się nim  od innej rzeczywistości, z k tórą może 
mieć kontakt zapośredniczony jedynie przez swe duchowe wytwory, przez 
form y symboliczne, przez symbole. Symbol m ediuje między nam i a świa
tem  zewnętrznym. W ujęciu Cassirera bardziej on jednak dzieli nas od 
transcendentnego świata, niż z nim  łączy. Symboliczne ujęcie świata 
jest bowiem taką jego in terpretacją, k tóra staje się sama odrębnym  und- 
wersum- W tym  nowym  uniw ersum  jesteśm y zamknięci i nie możemy 
się poza nie wydostać, bowiem każdy nasz kolejny krok jest kolejnym  
tworzeniem  symboli i rozszerzeniem tylko tej bariery, k tóra uniemożli
wia nam  stanięcie tw arzą w twarz ze światem  niesymbolicznym.

„Symbol nie ma rzeczywistego istnienia jako część świata fizykalne
go; on ma »znaczenie«” 16. Człowiek jest więc uwięziony w świecie zna
czeń, może on je interpretow ać, tworzyć długie szeregi wzajem nie się 
objaśniających znaczeń, łańcuchy przekładów. Wszystko to jednak stale 
jest jednorodnym  światem  jego własnych wytworów, k tórych z niczym 
w stosunku do nich transcendentnym  nie da się porównać, bowiem każda 
kolejna rzecz będzie też tylko symbolem i jego znaczeniem. Jest to łań
cuch bez początku i bez końca, i bez połączeń z czymkolwiek ze
wnętrznym .

15 E. Cassirer, An Essay on Man, New Haven 1963, s. 24—25.
16 Ibidem, s. 57.
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Stąd też Sokratejskie hasło: „znaj siebie” in terp re tu je  Cassirer jako 
hasło poznawania kultury , symbolicznych wtyworów człowieka. Kluczem 
do wiedzy o człowieku może być tylko znajomość jego symbolicznych 
dzieł, czyli religii, sztuki, m itu, nauki.

Filozofia form  symbolicznych jest więc totalną negacją bezpośredniości 
doświadczenia. Wszystko w świetle ludzkim jest zapośredniczone przez 
form y symboliczne. Nic nie jest w nim  prostą ewidencją, nie ma waloru 
natychm iastowego bezpośredniego oglądu. Idei ewidencji i prostego oglą
dania przedm iotu zostaje tu  przeciwstawiona koncepcja totalnej mediacji. 
Poznanie i ku ltu ra  jest ciągiem symbolicznych wytworów. Dokonuje się 
w nim  nieustająca in terpretacja symbolu przez symbol w ram ach szer
szych całości poznawczo-kulturowych. Elem enty poznawcze i pozapo- 
znawcze świata ludzkiego zostają zrównane, ujednolicone w swej funkcji 
symbolizowania. In telekt i emocje, zachowania i działania zostają w łą
czone do jednolitej aktywności symbolicznej. Świat symboliczny jest świa
tem  ciągłym, nie jest możliwe cofanie się w nim, szukanie jego początku. 
Wszelkie bowiem poruszanie się w tym  uniw ersum  jest in terpretacją, jest 
tworzeniem  kolejnych symboli, jest wydłużaniem  łańcucha symboliczne
go, rozszerzeniem rzeczywistości symbolicznej. Jest więc tym  sam ym  sta
łą kreacją, uniemożliwiającą dotarcie do twardego transcendentnego by
tu, niepodatnego na naszą ingerencję. W świecie symboli nie ma co od
twarzać, nie ma do czego docierać w sposób uchw ytujący jego pełną au- 
tenyczność, można tylko interpretow ać znaczenia przez nowe znaczenia.

Jednakże na gruncie problem u ciągłości in terpretacji symbolicznej
i niemożności powrotu do początku spotyka się semiotyczna epistemologia 
nie tylko z filozofią form  symbolicznych, lecz również ze współczesną her
m eneutyką. O bserwujem y tu  kilka istotnych analogii. Rozumienie her- 
m eneutyczne jest procesem ciągłym, podobnie jak łańcuch znaków stale 
się reprodukujących. Kategoria rozumienia i kategoria in terp retacji 
ukształtow ały się w  nurcie herm eneutycznym  na gruncie problemów 
przejęcia i kontynuacji tradycji. Rozumienie i in terp retacja  starych tek
stów są istotne dla tych, którzy na m yślach wcześniejszych chcą budować 
swą świadomość. Jest to więc postawa radykalnie przeciwstawna idei 
metodycznego wątpienia. Nie idzie tu  o zaczynanie od początku, lecz
o nadbudowyw anie nad tym, co już jest, idzie o uznanie i przyswojenie 
m yśli już dokonanych. Odczytanie nigdy jednak nie może być tylko 
powtórzeniem, tylko kopią, bo w  każdej m yśli k ryje się pew na wielo
znaczność. Pow staje problem  rozumienia, w  którym  nakładają się dwa 
w ątki — zgodności i nowości, powtórzenia i tworzenia. Z tych od dawna 
badanych problemów rozum ienia starych tekstów ¡roewiinęła się koncep
cja nowej m etody poznania właściwej wiedzy hum anistycznej, a  zarazem
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nowa teoria myśli i ku ltu ry . Jako naczelne kategorie epistemologiczne 
nu rt herm eneutyczny wysuwa pojęcia rozum ienia ii in terpretacji.

Ciągłości system u znaków odpowiada kolistość rozum ienia herm eneu- 
tycznego. Znak jest możliwy tylko w system ie znaków, ale system ten 
jest czymś zmiennym, stale poruszającym  się, przekształcającym , posu
wającym  naprzód. Każdy znak ma zdolność ewokowania swego in terpre- 
tanta, bez którego nie byłby znakiem. Każdy więc znak posuwa, zmienia 
system  znaków, będąc zarazem  jego nieodłącznym elementem. Myśl bę
dąca znakiem  jest ciągiem siebie sam oreprodukującym . Podobna jest 
s truk tu ra  rozumienia. By rozumieć, trzeba tkwić w  tym, co się chce rozu
mieć, trzeba wejść w historię, w tradycję, trzeba, by nasza m yśl stała się 
elem entem  systemu, k tóry  ma pojąć, musi ona do niego należeć, z nim  się 
stopić, lecz zarazem musi zawsze jakoś wykraczać poza to, co dotychcza
sowe, musi transcendować poza bariery dotychczasowego sensu, tworzyć 
sensy nowe — bez tego nie byłoby rozumieniem, a tylko repetycją — 
które znów staną się punktem  wyjścia dalszego rozumienia. Myśl rozu
m iejąca istnieje tylko jako ciągły proces, dla którego nie można ustalić 
ani punktu wyjścia, ani punktu  dojścia. Rozumienie jest stałym  odnawia
niem się myśli, jej nieustającą samoreprodukcją. Myśl ta tworzy świat 
zamknięty, posiadający im m anentne źródło rozwoju. Ciągłość należy do 
istoty tak pojętej myśli.

H erm eneutyce obca jest idea cofania się do elem entarnych pierw ot
nych punktów  wyjścia. Jedynym  punktem  wyjścia myśli rozumiejącej 
jest już istniejąca myśl i kultura. Najdobitniej wyraził to  Gadam er w 
swej koncepcji „przesądu przesądów”, gdy krytykow ał Oświecenie za od
rzucenie przesądów. Nie ma nic takiego jak przesąd. Bowiem rozumienie 
nie może odrzucać żadnych elementów wcześniejszej myśli, nie ma w 
niej rzeczy dobrych ani złych, nie dzieli się ona na błędy i praw dy. Myśl 
miniona jako całość jest przesłanką naszych dzisiejszych opinii i m nie
mań. Nic nie ma do odrzucenia, niczego nie należy zawieszać, o niczym 
nie trzeba wątpić. Filozofia nie dyferencjuje aksjologicznie różnorodnych 
rodzajów poznania. Filozofia rozumiejąca jedynie in terp re tu je  to, co do
konane, stw arzając swą in terpretacją nową warstwę, k tóra znów staje 
się fundam entem  nowych in terpretacji i jest to proces, dla którego nie 
możemy znaleźć końca, podobnie jak nie znajdujem y dlań początku, bo
wiem odrzuca się w ogóle ideę szukania jakiegoś początku.

Interpretacja  w równej mierze jest wydobywaniem  sensu dawnego, 
co i tworzeniem  nowych znaczeń. Granica pomiędzy powtórzeniem zna
czenia a ukonstytuow aniem  go jest w rozumieniu herm eneutycznym  nie
uchwytna. Znaczenia poprzednich myśli odkrywam y jedynie przez nowe 
ich in terpretacje, nie są natom iast one nam  nigdy dane bezpośrednio. Nie 
możemy dotrzeć do tego, czym była nasza tradycja „napraw dę”, sama



M ediacja i problem  początku 2D5

przez się, jaka była jej treść samodzielna, wolna od naszej interpretacji, 
naszej rozumiejącej deformacji. Dla herm eneutyków  nie ma żadnego ta 
kiego „napraw dę”, jedyne „napraw dę” to konkretna in terpretacja, in te r
pretacja, k tóra później stanie się sama obiektem innej in terp retacji i k tó 
ra roztopi się, przem ieni w tej nowej in terpretacji w coś już innego, sta
jąc się w ten sposób także obiektem (częściowym) wszystkich dalszych 
w arstw  interpretacyjnych. Znaczenie myśli nie jest nam  więc nigdy dane 
bezpośrednio, lecz zawsze jest zapośredniczone przez nadbudowane na 
nim nowe znaczenie. Znaczenie symbolu istnieje dla nas tylko przez jego 
in terp re tan ty  — tak można by sparafrazować koncepcję herm eneutyczną 
przy użyciu term inów semiotyki. Znaczenie jest dla rozum ienia herm e- 
neutycznego czymś wyłącznie okazjonalnym. Nie m a znaczeń trwałych, 
a także nie istnieje żadna trw ała jedność pomiędzy symbolem a jego zna
czeniem. W tym  pojmowaniu znaczenia herm eneutyka jest znacznie bar
dziej relatyw istycznym  poglądem niż semiotyka Peirce’a. W semiotyce 
znaczenie jest jedynie ukazywane przez in terpretan t, nigdy zaś nie jest 
przezeń w pełni konstytuowane. Dla herm eneutyki natom iast nie istnieje 
różnica pomiędzy odczytaniem znaczenia a jego ukonstytuowaniem . Każ
de odczytanie jest konstytuujące.

Wokół problem u rozum ienia i in terpretacji toczy się na gruncie her
m eneutyki od wielu lat interesująca polemika. Dotyczy ona kwestii g ra
nic dowolności interpretacji, co w istocie rzeczy okazuje się sporem  do
tyczącym  najgłębszej na tu ry  samego rozumienia i interpretacji. Albowiem 
rozstrzygając o swobodzie poczynań podmiotu rozumiejącego i in te rp re
tującego rozstrzyga się tym  samym  o tym, czy jego czynność jest tw ór
czością czy rekonstrukcją, czyli to, co rozumiemy, istnieje w ogóle przed 
samym  aktem  rozumienia, to znaczy czy w ystępuje jako jego obiekt, czy 
też przeciwnie, jest dopiero wytw orem  tego aktu. Koncepcja Gadamera, 
wywodząca się bezpośrednio z filozofii Heideggera, a takuje  obiektywność 
interpretacji, przyznając rozum ieniu w pełni twórczy i swobodny charak
ter. Wedle Gadam era rozumienie nie jest odtwarzaniem  sensu jakiego
kolwiek tekstu, lecz jest stale nową kreacją jego znaczenia. Rozumienie 
jest czynnością nie m ającą końca, gdyż substancja tego, co rozumiemy, 
stale się zmienia wraz z rozwojem jego rozumienia. Każda faza ku ltu ry  
tw orzy nowe znaczenia, k tóre stają  się kolejną okazją do dalszych ogniw 
w łańcuchu nieskończonego procesu interpretacji. Znaczeniem jest to, co 
się za znaczenie przyjm uje, każda nowa in terpretacja staje  się częścią 
tradycji i tym  samym zmienia i na nowo tworzy całą tradycję. Nie jest 
zatem  możliwe w ogóle rozróżnienie in terpretacji właściwej i złej. Wszel
ka in terp retacja  jest równie dobra, nie ma bowiem żadnych obiektyw
nych kryteriów  w artościującej dyferencjacji rozumienia. Rozumienie jest 
pewnym  faktem  w dziejach ducha, nie jest natom iast żadnym  aktem  po
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znawczym, którego w yniki podlegałyby ocenie czy weryfikacji. To, co 
rozum iem y, istnieje tylko przez ak t naszego rozumienia; jest ono dla Ga- 
dam era tożsame z tym  aktem , nie posiada żadnej samodzielności wobec 
niego ani żadnego istnienia go poprzedzającego. Akt rozum ienia tworzy 
to, co rozumiane. W tym  też sensie rozum ienie jest kreacją, a nie rekon
strukcją. Znaczenia nie tkw ią obiektywnie w  tekstach czy w tradycji, lecz 
są im  nadawane przez kolejne ak ty  interpretacyjne, Gadam er zatem  
utożsamia zmienność odczytań ze zmiennością znaczeń. Nie przyznaje 
znaczeniu żadnej autonomii w stosunku do indyw idualnych aktów rozu
miejącego odczytywania. Rozumienie konstytuuje cały świat znaczeń, 
k tóre są po prostu w ytw oram i tej czynności podmiotowej. Dlatego też sta
le nowe znaczenia tekstu  pow stają w  toku dziejów i proces ten  jest poz
bawiony początku i końca. Takie stanowisko likw iduje kw estię ważności 
interpretacji, ważność bowiem zakłada zgodność in terp retacji za znacze
niem zaw artym  w tekście, zakłada możliwość porównującego odniesienia 
do siebie tych dwóch elementów. Historycyzm  Gadam era im plikuje za
tem  tak i sam relatyw izm  i sceptycyzm w zakresie sensu kategorii zna
czenia, jak  to dzieje się w przypadku psychologizmu. Zarówno dla sk ra j
nego historyzm u, jak i dla psychologizmu znaczenie jest kreow ane przez 
każdy kolejny akt rozumiejący, co w efekcie likw iduje całkowicie jego 
tożsamość.

Taki relatyw izm  nie jest jednak nieodłączną cechą herm eneutyki. Od
m ienną koncepcję rozumienia i zasad in terpretacji głosi Betti, wysuwając 
tezę o możliwości obiektywizmu historycznego i obiektywnie ważnej in
terpretacji. Zarzuca on Gadamerowi subiektywizm  płynący ze zbyt wąs
kiego, jednostronnego ujęcia in terpretacji jako jedynie nadaw ania czemuś 
sensu przez in terpreta tora  z pominięciem całkowitym  drugiej jej strony, 
polegającej na objaśnianiu, tłum aczeniu tekstu  przez in terpretatora. Ta 
druga strona in terp retacji ma charakter odtwórczy i ma obiektywną waż
ność, k tóra znajduje różne form y potwierdzenia.

Wedle Bettiego podstawową przesłanką herm eneutyki jest prześw iad
czenie, źe przedmiot in terpretacji jest obiektywną treścią. Istotą episte- 
mologicznego problem u rozum ienia jest fakt, że podmiot i przedm iot 
procesu objaśniania, procesu in terpretacji są sobie równe i odnajdują się 
nawzajem  w jednym  i tym  samym  ciągu poznawczym. Rozumienie jest 
po prostu jedną z form  poznania i jak wszelkie poznanie zmierza do 
uchwycenia jakiegoś względem siebie zewnętrznego obiektu. W przypad
ku rozumienia takim  obiektem są obiektywne w ytw ory ducha ludzkiego. 
Rozumienie jest powtórnym  przeżywaniem  i rekonstrukcją treści tkw ią
cych w badanych dokonanych już fonmaich obiektywizacji ducha ludzkie
go. Rozumienie n ie polega na dowolności kreacji, mimo że spontaniczność
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jest jego niezbędnym  składnikiem, lecz jest ona potrzebna nie po to., by 
tworzyć na nowo, lecz by zrekonstruow ać trafnlie to, co jest w ytw orem  
wcześniejszej spontaniczności. B etti form ułuje cztery kanony obiektyw
nej interpretacji: a) kanon autonomii przedm iotu —■ przedm iot jest obiek
tyw izacją ducha i trzeba w nim szukać obcego ducha, sens nie jest niczym 
dowolnym wobec rozumianego przedmiotu; b) kanon całości —• fragm enty 
są podporządkowane całości tekstu; e) kanon rekonstruow ania —• Własny 
horyzont należy podporządkować przedmiotowi, ważna jest adekwatność 
sensu rozumianego; d) kanon aktywności, k tó ry  wskazuje na niezbędność 
aktyw nej subiektywności dla dotarcia do obiektywnego sensu. Tak więc, 
dla Bettiego właściwym zadaniem herm eneutyki jest rozumienie ade
kw atne badanych sensów, nie zaś tworzenie dowolne nowych.

Niezależnie jednak od sporu o obiektywną ważność in terpretacji, prze
ciwstawioną jej czysto spontanicznemu charakterowi, poznanie jest dla 
herm eneutyki zawsze procesem ciągłym, w którym  szczeble wcześniejsze 
w sposób konieczny w arunkują późniejsze. Świat ducha ludzkiego jest 
światem  znaczeń, k tóre wszystkie są wplecione w łańcuch in terpretacji 
wzajem nie się wyjaśniających. Żadne znaczenie nie jest proste ani przej
rzyste, nie jest po prostu dane, lecz by być zrozum ianym  musi być zinter
pretowane, objaśnione poprzez inne znaczenia. Rozumienie jest możliwe 
tylko jako proces postępujących po sobie aktów interpretujących. Rozu
m ienie „dzieje się” — pisał Gadam er — tak  jak dzieje się historia. Ta 
ciągłość, to trw anie rozumienia — przeciwstawia się pojęciu oczywistości. 
Filozofia ewidencji szukająca doskonałego początku poznania szuka zara
zem elem entarnych danych, które są jasne i dostępne jaźni jako proste 
autonomiczne dane. Oczywiste mogą być tylko oderwane treści, k tóre 
dają się pojąć samodzielnie, bez odwoływania się dla ich objaśnienia do 
jakichkolwiek innych treści. Oczywistość wiąże się w sposób konieczny 
z natychm iastowością poznania, z autonomicznością danych. Oczywistosć 
jest m omentalna, jest zdarzeniem, nigdy zaś nie jest procesem. Natomiast 
zarówno herm eneutyka, jak epistemologia semiotyczna, jak także sym 
bolizm Cassirerowski stanowią negację elem entarnych, jednostkowych 
danych, ważnych samych przez się i mówiących same za siebie. Historycz- 
ność w  herm eneutyce, systemowość w semiotyce, wreszcie aprioryzm  
symbolizmu, wszystko to jest zaprzeczeniem bezpośredniości doświadcze
nia, możliwości niezapośredniczonego oglądania przedmiotu. Idea ciągłości 
wiąże się wyraźnie z koncepcją mediacji.

H erm eneutyka nie dopuszcza możliwości pierwszego spojrzenia, nigdy 
żadne spojrzenie nie jest czyste, „nieuprzedzone”. Wszystko, czego tyczy 
nasza świadomość, jest już ukształtow ane przez poprzednią świadomość, 
jest zawsze nadbudowane nad jakimiś wcześniejszymi przeświadczeniami, 
wyobrażeniami, sensami. Każde znaczenie, k tóre tw orzym y lub odkry
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wamy, m ediuje między przeszłością, a  teraźniejszością. Nigdy nie jest 
ważne samo ze względu na siebie, nigdy nie pest zam knięte w jednym  
momencie, nie ogranicza się do doraźnej jego świadomości. Rozumienie 
jest m ediacją przeszłości i  teraźniejszości, a  także jest zawsze wyjściem 
ku przyszłości. Jest ono zarazem jednością skończoności i nieskończo
ności, bowiem choć każdy ak t rozumienia jest skończony i wyraźnie 
czasowo ograniczony, to jest on zarazem partycypacją w nieskończo
nym  ciągu in terpretacyjnym , w  nieskończonym trw aniu sam oreproduku- 
jącej się myśli. H erm eneutyka stw ierdza nasze zatopienie w tradycji, 
poza którą wyjść nie możemy. Jesteśmy, w edle tej wizji, zamknięci w 
świecie symboli i znaczeń, w świecie wytworów ducha ludzkiego, z któ
rego wydobyć się nie możemy. Jedyną osiągalną dla nas postawą jest 
partycypacja w  tym, co już było, przejęcie historii, k tóre jest zara
zem stw arzaniem  dalszego trw ania, określaniem  przyszłości. Żadne od
rzucenie nie jest jednak możliwe. „Musimy zaczynać od wszystkich prze
sądów, które napraw dę posiadamy, gdy zaczynamy zajmować się filo
zofią” — pisał Peiree, k tó ry  nie był jednakże herm eneutykiem . P a rty 
cypacja w  tradycji przeciwstawia się idei redukcji czy zawieszenia. 
Stanowią one swe pełne przeciwieństwo. Mediacja, jaką proponuje her- 
m enetutyka, jest pośredniczeniem między różnymi sensami tworzonymi 
przez ducha ludzkiego, jest stw arzaniem  ciągłości historycznej pomiędzy 
nimi. Jednakże, jak wszelka koncepcja mediacji, jest ona zarazem w y
kluczeniem jakiejkolw iek bezpośredniości. Nie tylko żaden sens nie 
jest nam  wprost dostępny w sposób wolny od in terpretacji, od prze
łożenia go na inny sens, lecz również nasz kontakt z jakim kolwiek in 
nym  światem, niż świat naszej tradycji, jest zapośredniczony przez tę 
tradycję.

Powyższe analizy ukazują wyraźnie, na czym polega przeciwieństwo 
pomiędzy ew identną naocznością i reprezentacją. Stanowią one ilustrację 
epistemologicznego problem u bezpośredniości i mediacji. Poza samą 
przeciwstawnością oczywistości i znaku jednym  z momentów konstytu
tyw nych tego problem u jest kwestia bezbłędnego początku poznania. Szu
kanie takiego początku jest zasadne tylko na gruncie przyjęcia istnienia 
elem entarnych intuicji pierwotnych, tylko one bowiem, dzięki swej do
skonałości poznawczej, mogą ustanowić fundam ent wiedzy. Szukanie po
czątku jest zawsze w  jakiejś mierze dezawuowaniem dotychczasowych 
osiągnięć, jest w nim  zawarty pewien w ątek „odzyskiwania R aju”, k tóry  
został utracony w obecnym stanie wiedzy. Odzyskanie Raju jest powro
tem  do czystego, bezpośredniego doświadczenia, do stanu elementarnego, 
niesymbolicznego kontaktu z przedmiotem. Na tym  też w łaśnie polega 
ideał bezzałożeniowości. Drogą do bezzałożeniowości musi być zawsze ne
gacja, czyli jakaś forma zneutralizow ania dotychczasowej wiedzy stojącej
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pomiędzy przedm iotem  a podmiotem. Taką negacją jest K artezjańskie 
metodyczne wątpienie, jest nią też Husserlowska redukcja.

Idei doskonałego początku przeciwstawia się koncepcja poznania i ku l
tu ry  będących ciągiem interpretacji, łańcuchem znaków w arunkujących 
i tłum aczących się zarazem. Ciąg in terpretacyjny, łańcuch symbolicznych 
mediacji jest potokiem znaków i znaczeń, do którego możemy wejść w 
dowolnym miejscu, lecz którego początku ani końca nie znamy. W ciąg 
in terpretacji możemy wejść tylko na zasadzie kontynuacji, gdyż nie jest 
możliwe przerwanie go, odnalezienie jego początku, który  się nieustannie 
gubi w  stale to innych zależnościach, k tó ry  jest przed nam i dokładnie za
k ry ty  przez samą istotę znaków, które zawsze coś zakładają przed sobą, 
które zawsze in terp re tu ją  coś je poprzedzającego, są czegoś innego poza 
sobą reprezentacją. W świecie mediacji nie m am y nic do odrzucenia, 
a wszystko do przejęcia. Z punktu  widzenia mediacji i reprezentacji po
czątek jest nieważny i niemożliwy zarazem. Absolutny początek nie 
istnieje. Jest tylko stałe zaczynanie na nowo poznania, k tóre w  istocie 
swej jednak  jest tylko nadbudowaniem  dalszych in terpretacji i znaczeń 
nad znakam i już istniejącymi.

Tak więc znak przeciwstawia się oczywistości, reprezentacja bezpo
średniości, a uznanie przesądów bezzałożeniowości. Są to pary  przeci
wieństw, między którym i żadna m ediacja nie jest możliwa. W konsek
wencji otrzym ujem y bądź koncepcję świadomości ludzkiej zamkniętej w 
świecie znaków i odgrodzonej przez te znaki od czegokolwiek poza nią 
istniejącego, bądź też koncepcję świadomości transcendującej, wychodzą
cej ku czemuś wobec niej zewnętrznem u i od niej odmiennemu.

Mając wyraźnie określone dwa przeciwstawne stanowiska w kwestii 
bezpośredniej oczywistości oraz początku poznania możemy zapytać, czy 
jest to dylem at dla filozofii nierozstrzygalny, czy też możliwe jest znale
zienie jakiejś nowej, pośredniej odpowiedzi, która ukazałaby raczej kom- 
plem entarność niż przeciwstawność przedstawionych wyżej poglądów. Ta
ką trzecią możliwość obiecywał Hegel, w ydaje się jednak, że mimo tych 
zapowiedzi opowiadał się dość jednoznacznie za koncepcją mediacji prze
ciw idei absolutnego początku. Hegel odnośnie do samego sporu filozo
ficznego pisał, co następuje: „Dopiero w nowszych czasach uświadomio
no sobie, że ustalenie tego, co ma być p o c z ą t k i e m  w filozofii, jest 
rzeczą trudną, przy czym zarówno podstawa tej trudności, jak i możli
wość jej rozwiązania stały się przedm iotem  częstych dyskusji. Początek 
filozofii m usi być albo czymś z a p o ś r e d n i c z o n y m ,  albo czymś 
b e z p o ś r e d n i m ,  a tymaczasem łatwo jest wykazać, że nie może on 
być ani jednym , ani drugim; wobec czego obalony zostaje zarówno ten, 
jak  i tam ten sposób rozpoczynania” 17. Taki kom entarz Hegla do powyż-

17 G. W. F. Hegel, Nauka logiki, t. I W arszawa 1967, s. 69.
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szego dylem atu filozoficznego znajduje swe podstawy w jego koncepcji 
ontologicznej zakładającej jedność pośredniości i bezpośredniości: ani 
na niebie, ani w przyrodzie, ani w sferze ducha, ani gdziekolwiek indziej 
n i e  m a  n i c z e g o ,  co nie zawierałoby w sobie zarówno bezpośred
niości, jak  i zapośredniczenia, tak  że obydwa te określenia okazują się 
czymś n i e  o d d z i e l o n y m  i n i e r o z d z i e l o n y m ,  a wspom
niane wyżej przeciwieństwo między nimi — niczym ” 18. Mimo to jednak, 
gdy przychodzi do samego pytania o początek logiczny wiedzy, to He- 
gel wyraźnie opowiada się przeciw możliwości absolutnego bezpośredniego 
początku. „Początek jest początkiem l o g i c z n y m ,  o ile ma być do
konany w elemencie wolnego, dla siebie istniejącego myślenia — w czy
stej wiedzy. Jest to zarazem początek z a p o ś r e d n i c z o n y ,  gdyż 
czysta wiedza jest ostateczną, absolutną praw dą ś w i a d o m o ś c i ” 19. 
Nie w ydaje się więc, by koncepcję Hegla można było uznać za jakieś 
szczególne, m ediuj ące rozwiązanie przedstawionego w naszych rozważa
niach dylem atu pośredniości i bezpośredniości. W ydaje się raczej, że dy
lem at ten jest związany z konstytutyw ną dwoistością ludzkiej wiedzy, 
która powoduje, że nigdy nie będą ustaw ały próby absolutyzacji jednej 
z jej cech.

Hanna B uczynska-G arew icz

MEDIATION AND THE PROBLEM OF THE BEGINNING OF KNOWLEDGE

S u m m a r y

The article deals w ith  th e  opposition of im m ediate in tu ition  and symbolized 
knowledge. The principal distinction between them  consists in  the fact th a t in the 
direct experience the object is self-given, w hile in the m ediate cognition it is given 
only through the symbol or sign and  does not appear by itself a t all. The analysis 
is focused on the differentiation of the philosophical views into philosophy of evi
dence and philosophy of signs. Moreover, the  article  is concerned w ith  the problem 
of grounding of knowledge end the search for the  perfect beginning of cognition. 
There are at least tw o principal solutions to  the problem  of grounding. The first 
is regressive in  its very  nature; it consists in the pointing back to the  original p ri
m ary data of im m ediate experience. This solution is based on the belief in the 
perfect beginning. The second solution, w hereas analytical, consists in  the diversity 
of m ethods of analysis, all of which, th rough the elucidation of structu re  and its 
constituents, lead to dim inuation of the errors from  cognition. The m ethod of in te r
pretation  opposes the search for the perfect beginning. The sam ples of the both 
points of view are discussed: Descartes and H usserl as représen tan ts of the  reg res
sive m ethod of suspension as well as Peircean theory  of signs and the contem porary 
herm eneutics as the attitude of analysis and in terpretation .

18 Ibidem,  s. 71.
19 Ibidem,  s. 71—72.


