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Czy zagadnienie percepcji zmysłowej poddaje 

się naturalizacji? 
 

MICHAŁ, ADAM HARABURDA 

 
§1. Wprowadzenie do naturalizowania zjawiska percepcji zmysłowej. Istotę niniejszej rozprawy 
stanowi próba wykazania tego, iż wychodząc od koncepcji teoriopoznawczej realizmu 
bezpośredniego oraz zdrowego rozsądku (common sense) Thomasa Reida, można dojść do takiego 
ujęcia zagadnienia percepcji zmysłowej, które byłoby bardzo bliskie jej znaturalizowaniu. Innymi 
słowy, sądzę iż istnieje pewna filozofia spostrzeżeń zmysłowych, której twierdzenia jak również 
ich argumentacja nie tylko byłaby zgodna z wynikami odpowiadających jej zakresowo  badań 
empirycznych, ale rzuciła by znacznie więcej światła na większość tzw. stricte filozoficznych 
problemów, jako takich - ponoć niemożliwych do pozytywnego i jednocześnie obiektywnego 
rozstrzygnięcia. Mam na uwadzę przede wszystkim rozwiązanie problemu transcendencji lub 
inaczej tzw. problemu mostu (bridge problem 1 ), a więc spór między prezentacjonizmem a 
reprezentacjonizmem; co więcej problem materialnego nośnika albo tradycyjnie mówiąc 
substratu jakości rzeczy, którego istnienie rzekomo ma charakter subiektywny, to jest taki 
który wynika wyłącznie z czynności psychologizujących (lub ‘logicznych’) podmiotu percepcji.  
 Również problematyka związana z niemożliwością bezpośredniej obserwacji bycia tudzież 
istnienia czegokolwiek nie powinna nam się jawić, jako ta, dla której nie mamy żadnego 
pozytywnego rozstrzygnięcia.          
 Wszakże, jak wspomniałem na samym początku, teoria Thomasa Reida jest przeze mnie 
podzielana tylko do pewnego stopnia, teraz wyjaśnię dlaczego.  Był on jednym z nowożytnych 
obrońców tezy o obiektywności percepcji zmysłowej i poświęcił wiele wysiłku intelektualnego, aby 
tego dowieźć. I choć nie udało mu się do końca przekonywującą uzasadnić i opisać relacje rzeczy 
do umysłów w aktach spostrzeżeniowych od strony realizmu bezpośredniego, to jednakże 
zupełnie poprawnie wyprowadził konkluzję, iż jakakolwiek forma ideal izmu, a nawet 
real izmu pośredniego nie jest w stanie uzasadnić naszych intuicyjnych 
przekonań o istnieniu przedmiotów fizycznych poza umysłem.   Jednakże Reid jako 
pastor narodowy kościoła szkockiego wyznawał niefortunną i przestarzałą metafizykę o 
okazjonalnym i  dualnym charakterze wszystkich bytów, sprzeczną z jego otwartością na 
wiedzę przyrodniczą i nietuzinkową intuicją; tymczasem na gruncie naturalizmu zakładającym 
jeden rodzaj substancji, tezy  realizmu bezpośredniego wydają się o wiele bardziej spójne i 
najlepiej oddają chociażby istotę przez nas rozważanej percepcji zmysłowej. 
           
 
 
§1. Dlaczego sądzimy, że obiekty zewnętrzne istnieją? Postrzegane obiekty  różnią się nie tylko 
rodzajem modalnym, ale również stopniem wyraźności, a w szczególności te percepcje wzrokowe,  
                                                             
1 Zob. J. Dębowski, Teoriopoznawczy prezentacjonizm a realizm, http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1140625267.pdf [ 

Analiza i egzystencja ], 2 (2005) 
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które obrazują nam przedmioty fizyczne w sposób bardzo nieostry lub fragmentaryczny 
powodują, iż nie mamy pewności co do ich istnienia. Ale gdy już osiągną pewien poziom 
mocy i  kompletności wówczas nie wątpimy w ich istnienie.  Ta bardzo często 
zachodząca prawidłowość, poświadcza na rzecz naszych intuicyjnych przekonań o istnieniu 
rzeczywistości. Owa argumentacja jednakże nie jest jedyną na rzecz intuicyjnego przeświadczenia 
o istnieniu obiektów zewnętrznych. Oczywiście, samo istnienie lub bycie wszelkiego obiektu 
jest poza możliwością znaturalizowana, gdyż nie jest ono czymś co można zaobserwować 
aposteriorycznie,  ale mimo to, twierdzenie tego, że „coś” istnieje zawdzięczamy czemuś innemu - 
zdrowemu rozsądkowi. Otóż po pierwsze nikt nie będąc chory psychicznie lub fizycznie nie rzuca 
się w przepaść, tylko z tego powodu, że nie wierzy, że cokolwiek prócz niego istnieje. Podobnie, 
przejawia się ono w strachu każdego człowieka przed destrukcyjnym wpływem 
różnorodnych obiektów oraz w komunikacji  interpersonalnej ,  która zawsze zakłada 
milczącą że nasz rozmówca, - powiedzmy - nie jest nazbyt zimny, notabene o czym rozwodził się  
George Moore.           
 Ponadto zaraz po urodzeniu, adoptujemy się do środowiska w niemal w całości w oparciu 
o komunikaty dochodzące do naszych systemów zmysłowych. Realizujemy rozwój nie tylko 
struktur i funkcji ciała, ale również aparatów sensualnych jak i modułów mózgu. Niemal cała 
nasza wiedza pochodzi z doświadczenia zmysłowego, i każdy jego przedmiot  traktujemy jako coś, 
co po pierwsze nie jest mną i nie ma tego czegoś w moim mózgu bądź umyśle, a więc jako 
przedmiot zewnętrzny oraz po drugie - jako coś istniejącego w sensie: zagrażania i przyciągania 
lub użyteczności albo bezwartościowości. Czy nasze zainteresowanie się przedmiotami w ogóle, 
mogłoby zachodzić, gdyby o tych ostatnich rzeczywiście sądzilibyśmy, że nie istnieją? Zdrowo – 
rozsądkowo myśląc należy na to pytanie dać negatywną odpowiedzieć bez żadnego wahania. 
Zarówno więc ludzie jak i inne żywe istoty nie podają w wątpliwość istnienia rzeczywistości 
zewnętrznej względem granic jakie zakreślają  ich ciała, a nawet mają co do niej większą 
pewność, że istnieje aniżeli do siebie samych. Zwierzęta i ludzie przecież najpierw wybiórczo 
kontaktują się z otoczeniem (które wyczuwają jako istniejące a wręcz żyjące autonomicznie w 
stosunku do  nich samych), aby móc trwać i się rozwijać w środowisku, a dopiero później 
specyficznie twierdzą, a raczej odczuwają w swe istnienie, to znaczy wówczas gdy ich zdolności 
intelektualne na tyle się wykształciły, aby przy ich pomocy byłe one zdolnymi do wytworzenia w  
swych umysłach abstrakcyjnego lub chociaż mglistego pojęcia własnych jaźni.    
 Podsumowując. Zdaniem Reida, otwieranie się (o charakterze pierwotnym, a nie 
wyuczonym, a więc nadmiernie upraszczającym) na świat za pomocą zmysłów, zawiera dwa 
momenty: uświadomienie sobie przedmiotu percepcji oraz przekonanie, że jest on zewnętrzny 
względem podmiotu i istnieje realnie.2 Takie przekonanie o ile ma słuszną podstawę nie może być 
dowiedzione w sposób ścisły. Jest jednak tego rodzaju założeniem, z którego nie można 
zrezygnować, czy to będziemy  zajmować się codziennymi sprawami, takimi jak uprawą roli, 
podróżowaniem, politykowaniem, prowadzeniem biznesu, badaniami naukowymi lub sztuką 
artystyczną lub masową. 
§2. Intencjonalność percepcji. Aby zrozumieć czym ona jest, należy uprzednio pokazać w jaki 
sposób dochodzimy do przekonania, że umysł jest z natury aktywny. Otóż Reid zauważa, że po 
pierwsze przedmiot wywiera impresje na organ zmysłowy lub komórki receptorowe, albo 
bezpośrednio ( w przypadku modalności somatycznej), albo za pośrednictwem ośrodka ( w 
przypadku wzroku, słuchu, węchu, smaku), ale dodaje też, że o ile organ zmysłowy jest  
narzędziem, za pomocą którego dokonuje się impresja na odpowiednie nerwy, a z nich na mózg,  
 
 

                                                             
2 Tamże, s. 264 i 286 – 298. 
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to nie mózg postrzega, a umysł 3 Impresja jest czymś co wywiera wpływ, zmianę tudzież 
nacisk, może to być więc różnego rodzaju oddziaływanie. Bodźce z zewnątrz zwykle nie są na tyle 
silne, aby wywierać impresje dalej niż na mózg, gdyż to władzą woli podmiot aktywuję uwagę, 
inaczej mówiąc odnosi się doń intencjonalnie.4        
 Z kolei Weber i Fechner wprowadzili do psychologii percepcji pojęcie progu pobudzenia 
zmysłowego5, który to jest dolną granicą  intensywności bodźca przy której, człowiek zwróci nań 
uwagę. Jednakże jak można się domyśleć to czy dany podmiot odniesie się do danego 
przedmiotu, nie zależy wyłącznie od intensywności tego ostatniego, ale również od wielu 
czynników związanych z podmiotem jak np. od jego preferencji poznawczych, systemu 
wolicjonalnego lub aktualnego stan energetycznego oraz zdrowia.     
 Uwaga jest argumentem funkcji intencjonalności, ale te ostatnia nie sprowadza się tylko 
do niego. Otóż intencjonalność nie przejawia się tylko w kierowaniu się naszego umysłu do 
zewnętrznych przedmiotów, ale również nadaje znaczenie treściom spostrzeżeniowym za pomocą 
posiadanych przez nas sądów i  pojęć,  a także uprzedzeń i oczekiwań, schematów i emocji.  Tyle, 
że tak rozumiana intencjonalność może implikować percepcje zmysłową, która nie jest 
obiektywna. Istotne jest więc, aby odróżniać tzw. podstawową percepcję zmysłową, gdzie 
naszym aktom spostrzeżeniowym towarzyszom tylko te pojęcia, które odnoszą się bezpośrednio 
do  wrażeń, i te sądy które twierdzą coś o lub przeczą o jakimś  percypowanym aktualnie 
obiekcie lub o jego stosunku do innych, od percepcji intencjonalnej we właściwym tego słowa 
sensie. Pierwsza najczęściej jest obiektywna, albowiem daleko jestem od twierdzenia, że nasze 
systemy zmysłowe wprowadzają nas na ogół w błąd, druga natomiast dlatego, że posiada 
składnik intencjonalny rozumiany jako coś więcej niż uwaga i odpowiadające jej przedmiotowi 
pojęcia i sądy, najczęściej jest subiektywna.       
 Czy jednak rzeczywiście należy sądzić, że intencjonalność  jest funkcją wyłącznie umysłu, 
a nie mózgu. Czy nie istnieją aby takie akty psychiczne które zachodzą wyłącznie w mózgu i 
nadają pewne znaczenie treścią naszych spostrzeżeń, mimo że nie dochodzą do naszej 
świadomości? Sam twierdzę, że jak najbardziej istnieją tego typu aktywności mózgu (np. podczas 
prowadzenia samochodu), co zresztą potwierdzają badania kognitywistyczne i związku z tym 
intencjonalność nie dotyczy wyłącznie umysłu, ale również obejmuje niektóre zdarzenia mentalne 
samego mózgowia, aczkolwiek jest prawdą że urzeczywistnia się ona najpełniej w umyśle. 
Oczywiście badając naszą umysłowość dochodzimy do wniosku, że nie daje się ona tak prosto 
naturalizować, jak nasz mózg, a tym bardziej jak aparatura zmysłowa oraz narządy ciała, 
jednakże żywię przekonanie, że  dojdziemy w końcu do takiego poziomu technologii 
doświadczalnej i eksperymentalnej w kognitywistycę, która umożliwi nam bezpośredni wgląd w 
jeżeli nie sam umysł to jego przejawy w rodzaju perturbacji pól siłowych. Do tej pory, udało się 
bowiem, zbadać empirycznie i usystematyzować bardo dużo relacyjnych aktywności mózgowych 
do odpowiadających im czynności świadomościowych.      
       
§3. Czym jest w rzeczywistości nośnik jakości rzeczy? Reid podobnie jak większość tych filozofów 
którzy nie kwestionowali istnienia materii, odróżnia jej  własności  od podmiotu tych 
własności . Czy nie mamy tu jednak przesądu, że ciało jest jedynie zbiorem tego, co nazywamy 
własnościami zmysłowymi, które wcale nie potrzebują mieć  jakiejś podstawy (przedstawienia)? 
Otóż ów filozof nie mógł w tym czasie, w którym żył powiedzieć wiele na temat tego, co skrywa się 
pod zjawiskowym poziomem przyrody, dlatego że nauki empiryczne wówczas jeszcze zwykle nie  
 

                                                             
3T. Reid, op. cit.,   s. 95  I 98 
4Tamże, 101 
5 J. Woleński, Epistemologia Tom II. Wiedza i poznanie, wyd. Ureus, Kraków 2001, s. 51 
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sięgały głębiej niż on. To, że żaden byt a tym bardziej jego część bądź cecha nie mogą istnieć w 
oderwaniu od innych bytów jest stwierdzeniem po pierwsze jak najbardziej zgodnym z empirią, a 
po drugie unifikującym wszystkie współczesne dyscypliny naukowe 6 . Bezpośrednią 
podstawą 7  cech makroskopowych pierwszorzędowych oraz drugorzędowych rzeczy są jej 
cząsteczki  chemiczne odznaczające się równorzędnością oraz różnym stopniem 
spojenia, mogą więc być ciałem stałym, cieczą czy gazem lub naelektryzowanym gazem. 
Zarówno więc kształt, rozciągłość, a także masa, nieprzenikliwość czy ściśliwość ciała zależą od 
substratu, którym są zespolone ze sobą cząsteczki chemiczne. Ale od nich zależą również 
dźwięki, zapachy, smaki oraz w dużej mierze barwy. Niemniej gdy to mu przyszło jakoś 
argumentować istnienie substratu stojącego u wszelkich własności materialnych odwoływał się 
do struktury i funkcjonowania języka potocznego. Ten bowiem tak jest skonstruowany, że każdy 
przymiotnik musi przynależeć do pewnego rzeczownika wymienionego w zdaniu lub z niego 
wynikającego, czyli że każda własność musi należeć do pewnego przedmiotu. 8   
 Z drugiej strony, jednak, należy stwierdzić, iż rzeczywiście odnoszenie kompleksu 
wrażeniowego do określonego obiektu, przychodzi nam o wiele łatwiej, gdy już potrafimy go 
nazywać, aniżeli gdy jeszcze go nie pojmujemy. Nie zmienia to jednak faktu, że te nasze 
upodmiotowywanie, to nie tylko konsekwencja czysto ‘logicznego’ lub psychicznego procesu 
myślenia, ale że wynika ono zasadniczo z samej agregatowej natury rzeczy9. 

§4. Krytyka doktryny o ideach. Reid konstatuje, że filozofowie od starożytności  dość zgodnie 
nazywali wewnętrznym i  bezpośrednim przedmiotem percepcji zmysłowej pewien obraz, 
choć określali  go także reprezentacją, kopią, fenomenem, a nawet subtelną 
błon. Obecnie mówi się z kolei o danych zmysłowych mając zasadniczo na uwadze to samo. 
Obraz rzeczy jak można się łatwo domyśleć, nie jest samą rzeczą a jedynie ma w niej swe źródło.  
Podobnie, założeniem idealizmu Berkeleya i  Hume’ a jest twierdzenie wywodzące się z teorii idei 
Kartezjusza i Locke’ a, że w poznaniu dostępne są  bezpośrednio wyłącznie idee 
znajdujące się w umyśle. Tezy tej, którą można nazwać tezą ideizmu, lub teorią idei, nikt 
nigdy nie uzasadniał, a ponieważ nie ma ona charakteru twierdzenia oczywistego zdaniem Reida, 
więc nie ma żadnych apriorycznych podstaw do jej uznania. Ponadto, czy mogą powstać jakieś 
obrazy wewnątrz naszego mózgu, albo w samym umyśle, skoro tam nie dochodzi żadne światło, 
które jest przecież warunkiem widzenia?  Michał Hempoliński zauważył, że Reid początkowo sam 
był zwolennikiem owej ideistycznej koncepcji, ale doszedł do wniosku, że nie spełnia ona  
żadnych funkcji metodologicznych, gdyż nie tylko nie ułatwia zrozumienia percepcji, a co za tym 
idzie poznania ludzkiego w ogóle, lecz prowadząc do wyników skrajnie subiektywistycznych 
uniemożliwia stanowienie wszelkiej wiedzy obiektywnej.      
 Reid zatem, chociaż doskonale zdaje sobie sprawę  z faktu, iż bardzo wielu filozofów 
przyjmuje istnienie idei, jako czegoś, co jest bezpośrednio ujmowane przez świadomość, to 
jednak zdrowy rozsądek każe mu odrzucić taki pogląd. Daje do zrozumienia w szczególności, że  
                                                             
6 Zob. K. Mainzer, Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii, umysłu i ludzkości, wyd. Uniwersytetu 

Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007, passim 
7 Oczywiście można pójść dalej, odnośnie wglądu w materię i stwierdzić, że podstawą cząstek chemicznych są cząstki 

fizyczne i ich oddziaływania, z kolei tych atomy i ich wiązania. Natomiast zasadą tych ostatnich są jądra atomów i 
ich oddziaływania jądrowe, aż wreszcie ciągnąc to zagadnienie w ten sposób doszlibyśmy do cząstek 
elementarnych i czystej energii.  Nie zmienia to jednak faktu, ze każdy z tych poziomów materii jest  w tej samej 
mierze prawdziwy, gdyby bowiem negować makroskopowy obraz rzeczywistości, należałoby konsekwentnie 
kontestować jego podstawę i tak postępować aż do największej skali materialnej, którą są cząstki elementarne i  
czystej energii. 

8 T. Reid, op. cit, s. 275 
9 Por.  Stanisław Judycki, Percepcja zmysłowa, s 3 
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Locke bezpodstawnie przyjął za zasadę pierwszą w  filozofii umysłu następujące oświadczenie: 
„Przypuszczam że z łatwością uzyskam zgodę na to, że takie idee ( rozumiane jako każdy gatunek 
myśli) są w umysłach ludzkich: każdy ma je w swej własnej świadomość; słowa zaś i uczynki 
innych ludzi będą świadectwem, że idee są także w umysłach cudzych”. Reid tedy zgadza się co 
do tego, że nie można wątpić w to że w umysłach lub mózgach ludzkich zachodzą jakieś akty 
psychiczne, ale że przedmioty tych operacji są ideami, albo obrazami lub reprezentacjami tego 
sobie wcale nie uświadamia, bowiem w percepcji zmysłowej każdy człowiek 
przeświadczony jest,  że spostrzega wprost rzeczy materialne  lub ich cechy.
 Oczywiście w przypadku zmysłu wzroku spostrzegamy tylko powierzchnie rzeczy, ale 
dlaczego mielibyśmy uważać ja za coś mniej realnego od tego, co znajduję się głębiej?  
Przeciwnie, negując realność samych powierzchni, powodujemy również odrzucenie ich 
przyczyny, czyli tego co zauważane jest dopiero w mniejszej skali porządku materialnego, czyli 
cząstek chemicznych.          
 Reid percepcję zmysłową, a  precyzyjniej - wzrokową widzi w następujący sposób. Nie 
można wątpić w to, że pojawiają się w naszych umysłach jakieś treści, na których dokonujemy 
rozmaitych operacji, ale nie są to żadne obrazy. Dalej konkluduje on, że na obecnym poziomie 
badań  w filozofii umysłu nie można stwierdzić czy umysł zajmuje w ogóle gdzieś miejsce w 
przestrzeni mózgowia.  To samo dotyczy rzekomych obrazów pochodzących od rzeczy 
materialnych, które to miałyby stanowić bezpośrednie i wewnętrzne przedmioty spostrzeżeń 
wzrokowych i pojawiać się w całkowitych ciemnościach komórek neuronalnych.  Ponadto co do 
jakości drugorzędowych rzeczy takich jak: smaki, zapachy, dźwięki, barwy, temperatury oraz 
twardości nie można twierdzić, że gdy je postrzegamy to poprzez jakieś obrazy w mózgu, gdyż 
wówczas w najlepszym razie termin obraz traci swoje, pierwotne , etymologiczne znaczenie. 
Również, w przypadku widzenia,  nie stwierdzono nigdy empirycznie ani nawet na drodze 
intuicyjnej, żeby formowały się jakieś obrazy w mózgu, odzwierciedlające przedmioty zewnętrzne, 
ba żadna z dotychczasowych hipotez w postaci poruszeń tchnień życiowych, czy strun 
elastycznych, lub elastycznego eteru, ani ruchów drobnych cząstek nerwów nie można uznać 
za podobizny lub kopię widzianych przedmiotów, przez które są one wywołane. 10   
 Jeżeli więc wrażenia i doznania, nie są podobne do własności rzeczy aktualnie 
percypowanych jako powiada Reida, to w jaki sposób mogą zatem zachodzić spostrzeżenia 
zmysłowe? Otóż, jako że jest on okazjonalistą, jego argumentacja przebiega mniej więcej tak: 
spostrzegamy nie wrażenia ale poprzez ( lub z okazji) wrażeń. Nie widzimy wrażeń wzrokowych, 
nasze wrażenia są widzeniem zewnętrznych przedmiotów. Bezpośredniość poznania zmysłowego 
zatem polega u niego Reida na samo obecności  przedmiotów w poznaniu, ale   umysł 
człowieka nie musi pozostawać w bezpośrednim kontakcie z rzeczą,  tak jak to 
się postuluje na gruncie ideal izmu subiektywistycznego lub jakiegoś innego.  
Bezpośredni kontakt między różnymi rodzajami substancji, najprościej mówiąc: rozciągłej rzeczy 
i nierozciągłego podmiotu nie jest zresztą według niego możliwy, ale koncepcja okazjonalizmu 
Reida, mimo to jak pokazaliśmy wyżej, wyjaśnia że przedmiot poznania zmysłowego jest  zawsze 
zewnętrznym względem obserwatora.          
 Idźmy jednak dalej. Reid słusznie zauważył, że percepcja zmysłowa zewnętrzna ma zawsze 
swój przedmiot, inaczej odniesienie przedmiotowe, mówimy bowiem, że spostrzegamy „to” a 
„to”,  a nie że „takie” a „takie” jak w przypadku poszczególnych wrażeń.  „Mam 
wrażenie barwności, czy doznanie słodkości nie mówię zaś, że spostrzegam barwność, albo 
słodkość”. Jednakże na gruncie adwerbialnej teorii percepcji wrażenia sprowadza się do danych 
zmysłowych, które są bezprzedmiotowymi i  nierelacyjnymi  stanami istot doznających.  
                                                             
10 T.  Reid, op. cit., s. 107 
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Reid w pewnym sensie zgadza się11 z tym, poglądem co jednakże w jego przypadku  skutkuje 
brakiem spójności w myśleniu. Otóż  wrażenia które pojawiają się w naszych 
umysłach, jego zdaniem nie są tym samym, ani nawet podobne do atrybutów 
obiektów f izycznych z których się biorą: 

 
„Gdy ktoś zapyta, czy zapach znajduje się w róży, czy w umyśle, który ten zapach 
odczuwa, odpowiedź jest oczywista: przez zapach różny można rozumieć dwie różne 
rzeczy: jedna z nich jest w umyśle i nie może być w niczym innym, jak tylko w bycie 
doznającym; druga jest naprawdę w ścisły sensie w róży. /…/ Jednak to wrażenie w 
moim umyśle spowodowane jest przez  pewną własność tkwiącą w róży, która 
nazwana jest tą samą nazwą, co wrażenie, nie z powodu jakiegoś podobieństwa, lecz 
z powodu stałego ich współwystępowania [ Reid 1975, s. 242]” 
 
Tymczasem przecież, sądzę, że w ramach języka potocznego wyraz wrażenie lub doznanie 

odnosi się bezpośrednio do spostrzeganej  własności  i poza nią nie ma on żadnej innej 
denotacji. Powiemy zatem poprawnie albo, że: ‘doznaję zapachu róży’, albo, że: ‘odczuwam 
( lub czuję)  zapach róży’, ale obydwa te zdania nie uwidaczniają, tego że rzekomo mamy na 
myśli jednocześnie wrażenie w umyśle i odpowiadającą mu własność w przedmiocie jak gdyby 
byłyby one czymś różnym od siebie.          
 Język był dla Reida w wielu sprawach czy to filozoficznych czy to życia codziennego 
probierzem, w tym jednak wypadku tak nie jest. Postuluje on, iż wrażenia które odczuwamy z 
okazji obecności rzeczy materialnych, nie mogą być podobne do własności samych rzeczy, 
ponieważ w rozciągłej materii nieożywionej  nie może być żadnych nierozciągłych wrażeń. Ale 
skoro to co nazywamy wrażeniami nie jest podobne do własności ciał fizycznych jak utrzymuje 
Reid, to zapytuje raz jeszcze, jakże możemy zaobserwować to co jest poza naszym umysłem i jego 
wrażeniami? Okazjonalistycznie? Uważam, że jednak nie,  gdyż obserwator wchodzi 
bardzo często (  z wyjątkiem widzenia)  w spostrzeżeniach zmysłowych w 
bezpośrednią relację z materialnymi wrażeniami biorącymi się z rzeczy.  Nasze 
intuicyjne przekonanie o istnieniu przedmiotów zmysłowych, również i na gruncie okazjonalizmu 
może więc okazać się najwyższym urojeniem, lub przynajmniej nie da wówczas przeprowadzić 
dowodu na to, że tak być nie może.           
 To co dotąd powiedzieliśmy w tym paragrafie można streścić następującą.  Nikt, nigdy nie 
dał dowodu empirycznego na to, że drogą percepcj i zmysłowej powstają obrazy w 
umyśle, co więcej największa część ludzkości ma zupełnie inne przeświadczenie, względem tego, 
co postuluje się w teorii ideizmu. Stąd intencją Reida jest to, aby pokazać zasadność 
stanowiska prezentacjonistycznego odnośnie percepcji zmysłowej, niezależenie od tego czy 
jego linia argumentacji biegnie zawsze w tym celu. Otóż, spostrzegamy nie wrażenia ale poprzez 
wrażenia. Nie widzimy wrażeń wzrokowych, nasze wrażenia są jednie okazją do widzenia 
zewnętrznych przedmiotów. Dodajmy jeszcze, że Reid zgadza się co do tego, że w przypadku 
wyobrażeń pojawiają się w umyśle obrazy, ale  wcale nie dotyczy to bezpośredniej 
percepcj i  zmysłowej.  Nie można bowiem przez analogię sądzić, że skoro wyobrażanie sobie 
składa się z obrazów, to i rzeczy materialne postrzegamy nie same w sobie, a wyłącznie w 
obrazach od nich pochodzących. Czynnościom wyobrażania sobie czegoś, nie towarzyszy przecież  
żaden sąd egzystencjalny, jak  to ma miejsce w spostrzeżeniach zmysłowych. Poza tym istnieje 
jakościowa różnica między widzeniem rzeczy materialnych, a danymi wyobrażeniowymi, te  
                                                             
11 Aczkolwiek nigdy nie wątpił to,  że wrażenia rzeczywiście mają swój materialny substrat, co uważał za 

zdroworozsądkowe przekonanie.  
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pierwsze są prawie zawsze o wiele wyraźniejsze , żywsze i bogatsze, w stosunku do słabych i 
rozmazanych idei  wyobraźni jak zauważył skądinąd Hume.    
§5. Realizm bezpośredni w ujęciu naturalistycznym. Rozwiązania sporu między stanowiskami 
realistycznymi: mediacyjnym realizmem i immediatyzmem, lub między zwolennikami 
eksternalizmu i internalizmu można podjąć się następującą.   Po pierwsze zgadzam się z 
poglądem Reida o tym, że rzeczywiście jest mocno prawdopodobne, że podczas przebiegu samych 
czynności zmysłowych modalności wzrokowej, począwszy od oddziaływania przedmiotu na oko, 
jego siatkówkę, nerw wzorkowy i skończywszy na potylicznym płacie kory mózgowej nie 
powstaje ostatecznie żaden obraz w umyśle,  zwłaszcza że do ludzkiego  mózgu 
nie dochodzi żadne światło.  Podczas patrzenia, bowiem kierujemy się jedynie do rzeczy 
materialnych z powodu odpowiednich zmian neurofizjologicznych zachodzących w oku, 
nerwach i mózgu. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest to nieprawda, to powinien najpierw udowodnić to w 
obrazowaniu aktywności mózgu, to jest doświadczalnie pokazać nam te obrazy. Prawie każdy ma 
przecież intuicyjne przekonanie, że widzi przedmioty zewnętrzne  albo że jego ich widzenie jest 
zewnętrzne, dlaczego więc mamy przeciwstawiać się naszej intuicji, skoro nikt dotąd nie wykazał, 
że widzimy obrazy rzeczy a nie rzeczy same?  Związku z tym, żadne kognitywistyczne qualia, czy  
filozoficzne obrazy 12 , reprezentacje, idee, dane zmysłowe czy jakkolwiek to nazwiemy nie 
powstają wcale w umyśle podczas widzenia 

Należy wszakże zauważyć, że Thomas Reid choć daleki był od dogmatyzmu i nietolerancji 
religijnej to, jednakże był człowiekiem głęboko wierzącym w Boga. Wiara w niego w połączeniu z 
przekonaniem o jakościowej a nie ilościowej różnicy między umysłami, a  przedmiotami 
fizycznymi  stanowiła o jego dualistycznej ontologii. Na takim gruncie nie da się poprawnie 
rozwiązać problemu polegającego na tym, jak informacja fizyczna pochodząca od rzeczy 
przekształca się w informację jakościową lub nawet semantyczną dla psychiki i umysłu. Jeżeli 
nawet Reid ma racje, że samo widzenie rzeczy zachodzi jakby na zewnątrz, jako że nie mogą się 
one przecież znajdować w umyśle ani w nieprzenikliwym dla światła mózgu ludzkim podczas ich 
spostrzegania, to jednakże istnieją rodzaje zdarzeń umysłowych (świadomościowych), ale też 
stricte mózgowych, które podważają tę konkluzję. Wiele doznań i wrażeń niezwiązanych z 
modalnością wzroku dochodzi ze świata przez receptory i organy zmysłowe, kanały nerwowe, aż 
do modułów mózgowych lub nawet do umysłu. Ale to w nich samych zachodzi ich uświadomienie 
sobie, a nie gdzieś na zewnątrz, czy poza nim.  Gdy przecież doznaje twardości powierzchni lub 
dźwięków to uświadamiam  je sobie internalnie, to jest wewnątrz samego siebie, a nie na 
zewnątrz. Jeżeli zakładamy, że spostrzegamy same rzeczy jak sądził Reid, to odnośnie 
przynajmniej tych aktów percepcji, które różnią się modalnie od widzenia, musimy zauważyć iż 
zachodzi podczas ich trwania bardzo ścisła relacja między wrażeniami i  doznaniami a 
rzeczami materialnymi z których się one biorą . Na tyle ścisła, że należałoby w zasadzie 
uważać je za tożsame. Otóż, uważam że podczas percepcji zmysłowych następują po prostu 
przemiany energi i. Energia może mieć różne formy, ale co najistotniejsze, każda z nich w  
 
odpowiednich warunkach może zostać zmieniona w inną. Spróbuję podać kilka przykładów. I tak 
choćby w układzie żarówki, energia elektryczna przemienia się w energię promienistą, natomiast 
w układzie bomby atomowej energia chemiczna przeobraża się w cieplną. Z kolei w przypadku 
fotosyntezy energia promienista przechodzi w energię chemiczną, a wobec pieca olejowego  

                                                             
12 Poza tym Reid ma słuszność, gdy twierdzi że wiele wrażeń i doznań zmysłowych nie ma charakteru obrazu. Jak 

może bowiem doznawać obrazu zapachu, albo odczuwać obraz zimna? Tak więc jeżeli przez  idee mielibyśmy zawsze 
rozumieć jakieś obrazy w umyśle to takie przypuszczenie jest absurdalne dla każdego co posiada choć resztki 
zdrowego rozsądku 



Ostoja filozoficzna Nr pierwszy [lipiec 2010] 

  Strona16  
  

 
zmienia się z chemicznej na cieplną. Jak widać takie przemiany nie są niczym nadzwyczajnym. 
Natomiast w odniesieniu do naszej problematyki jest, że np. energia mechaniczna spowodowana 
naciskiem mojej dłoni na powierzchnię przemienia się w różne rodzaje energii, nazwijmy to 
neurofizjologicznej13, stąd tylko mogę uświadomić sobie twardość tego, czego dotykam; dźwięki z  
kolei są falą mechaniczną rozchodzącą się w powietrzu i również zmieniają się w elektryczne i 
chemiczne pobudzenia nerwów i neuronów przechodząc początkowo przez moje ucho.  
Doznawane zapachy są z kolei energią cząsteczek i wiązań chemicznych które rozchodząc się w 
powietrzu, docierają do naszej aparatu węchowego i transformują się w odpowiednie elektryczne 
wyładowania neuronów i ich reakcje chemiczne. A zatem wrażenia i  doznania są tym 
samym co własności rzeczy materialnych, z których się biorą  i w ten sposób 
dochodzimy do rozwiązania problemu transcendencj i .  Uważam, że nie można trwać 
dłużej w fałszywej i płynącej z irracjonalnych wierzeń religijnych ontologii, gdzie dusza ludzka, a 
właściwie świadomość jest czymś jakby nie z tego świata, podczas gdy jedynie przedmioty 
fizyczne mu przysługują i to wyłącznie dzięki jakiemuś czynnikowi nadnaturalnemu (Bogowi) lub 
okazjonalizmowi możliwe są relacje między podmiotami a przedmiotami.  Jeżeli nawet przy 
przemianach energii zachodzi zawsze pewna strata energetyczna, to na pewno nie jest ona 
istotna, nie ma więc w sobie charakteru informacji. Zdrowy rozsądek podpowiada mi, że tak 
właśnie jest, gdyż w przeciwnym razie jak wyjaśnić to  że nasze zmysły (jeżeli są tylko zdrowe) 
pokazują nam wyraźnie i szczegółowo same rzeczy materialne na ich poziomie makroskopowym, 
a gdy technologicznie wzmocnimy ich siłę ukazują nam jeszcze bogactwo obiektowe świata 
mikroskopowego. 
§6. Tak więc, Reid bodaj jako pierwszy najpełniej wykazał, iż reprezentacjonistyczna koncepcja 
percepcji, według której nie rzecz materialna jest bezpośrednio ujmowana przez umysł, ale 
wyłącznie jej reprezentacja, prowadzi do niemożliwości przekonywującego uzasadnienia istnienia 
realnego świata zewnętrznego  lub w ogóle czegokolwiek, co jest poza naszym umysłem. Każde 
bowiem spostrzeżenie zmysłowe ma podwójny przedmiot, gdzie tylko ten bezpośredni wydaje się 
być niewątpliwy, w przypadku drugiego nie da się tego powiedzieć. Tyle, że nawet przy 
uważnej  ref leksj i nie dostrzegamy żadnego podwojenia widzianego przedmiotu ,  
powiada Reid , toteż należy być przynajmniej podejrzliwym względem takiego pogląd i rzuć więcej 
nań światła.  Niemniej, jak sądzę, dopiero zinterpretowanie świata, jako zjawisk jednego tylko 
rodzaju substancji, a precyzyjniej samej materii przejawiającej się wszakże na różny sposób, 
może dać spójną koncepcję, dobrze wyjaśniającą na drodze naturalistycznej zjawisko percepcji 
zmysłowej. 
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chemiczna, elektryczna, magnetyczna itp.  
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