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XLIII (2006)
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T r e ś ć: — 1. Indywidualność przedmiotów i ogólność pojeć. — 2. Intuicyjność wyobraz eń
— przedmiotów i dyskursywność pojeć. — 3. Intuicja. — 4. Adekwatność czy aspektywność poznania?
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Zdaniem Benedykta Bornsteina, filozoficzne zagadnienie określenia charakteru
relacji miedzy poznaniem intuicyjnym i poznaniem pojeciowym a przedmiotem
poznawanym jest istotnym kluczem do zrozumienia samej istoty prawdziwościowego poznania. Nasz autor, odwołujac sie do róz nych systemów filozoficznych,
dostrzega w nich opozycje miedzy sadami opartymi na pojeciach i regułach
logicznych a sadami opartymi na bezpośrednich intuicyjnych przedstawieniach
przedmiotu1. Sady odnoszace sie do poznawanego przedmiotu, w zalez ności od
tego, czy sa wydawane przez rozum czy intuicje, maja sie róz nić miedzy soba
w aspekcie prawdziwości poznania2. Potwierdzeniem rozbiez ności miedzy danymi
intuicji a rozumu maja być miedzy innymi paradoksy gnoseologiczne, których
źródłem sa przedmioty symetryczne (Kant) oraz zjawisko ruchu (Bergson). I. Kant
z istnienia przedmiotów symetrycznych, które w przestrzeni zachowuja sie inaczej
niz nalez ałoby oczekiwać na zasadzie wskazań dyskursywnej analizy, wyprowadził
wniosek, z e przestrzeń ma charakter niepojeciowy3. H. Bergson taki sam charakter
1
„Przeciwstawność wyobraz eń i pojeć, od czasów Platona utrzymała sie, az do naszych dni
i świadomie lub nieświadomie kieruje rozumowaniem wiekszości uczonych”; B. B o r n s t e i n,
Prolegomena filozoficzne do geometrii, Warszawa 1912, s. 16. Naszego filozofa szczególnie
interesuje Platon, Kant i Bergson, u których opozycja dwóch władz poznawczych: intuicji
i rozumu jest szczególnie widoczna.
2
Zob. B. B o r n s t e i n, Poczatki logiki geometrycznej w filozofii Platona, Przeglad
Klasyczny 4(1938), nr 8–9, s. 529–545; t e n z e, Kant i Bergson. Studium o zasadniczym
problemie teorii poznania, PF 16(1913), nr 1–2, s. 129–199; t e n z e, Zasadniczy problem teorii
poznania Kanta, Warszawa 1910.
3
Zob. B. B o r n s t e i n, Prolegomena filozoficzne do geometrii, zwłaszcza rozdział IV,
s. 45–63. Bornstein poddaje tu krytyce przeprowadzone przez Kanta analizy, tzw. symetrycznych
sferycznych trójkatów, majacych jako wspólna podstawe łuk równika obu półkul, które sa
identyczne co do swych cech pojeciowych, a jednak róz nia sie miedzy soba czymś, czego
poznanie pojeciowe ujać nie moz e, a co ujawnia sie w dopiero w wyobraz eniu ujmujacym ich
wzajemne połoz enie w przestrzeni. Według Kanta paradoks przedmiotów symetrycznych polega
na tym, z e intuicyjnie dane przedmioty nie moga być poznane pojeciowo w sposób prawdziwy;
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przypisał zjawisku ruchu na zasadzie niemoz liwości pojeciowego ujecia istoty
ruchu.
Zadanie, postawione przez B. Bornsteina, sprowadza sie do krytycznej analizy
tezy o rozbiez ności miedzy poznaniem intuicyjnym a poznaniem racjonalnym i do
pokazania, z e teza ta opiera sie na błednych przesłankach. Oznaczałoby to, z e
postulat poznania o charakterze prawdziwościowym jest moz liwy do zrealizowania
i z e poznanie to jest efektem wzajemnego dopełniania sie intuicji i rozumu.
Powyz szy cel zamierza on zrealizować analizujac teoriopoznawcze systemy Kanta
i Bergsona4. Bornstein słusznie zauwaz a, z e nalez y odróz nić teorie poznania
przedmiotu od teorii przedmiotu poznania. Jego zdaniem, właściwy problem
teoriopoznawczy pojawia sie z chwila, gdy przedmiot poznania jest nam dany
w jakikolwiek sposób (w indywidualnej świadomości lub w transcendentalnej),
a my dokonujemy przejścia od tegoz przedmiotu do pojecia, w którym go
ujmujemy i przez które go poznajemy. Stad teoriopoznawczy system Kanta traktuje
on jako aprioryczna konstrukcje przedmiotu poznania i racjonalizm (aprioryzm)
kantowski jest dla niego faktycznie teoria przedmiotu, podczas gdy bergsonowski
intuicjonizm (empiryzm) jest teoria poznania przedmiotu. Mimo z e sa to dwa róz ne
filozoficzne systemy, to jednak maja wspólny punkt, którym jest sposób ujecia
relacji poznania intuicyjnego do poznania dyskursywnego, zmysłowości do rozsadku i wyobraz eń do pojeć. Jez eli poznanie pojeciowe jest zawodne przy próbie
poznania własności przestrzennych, to znaczy, z e przestrzeń nie jest własnościa,
cecha, ani relacja rzeczy, te bowiem ostatecznie musiałyby sie dać sprowadzić do
pojeć obiektywnych. Według Bornsteina, jest to jeden z argumentów Kanta
uzasadniajacych, z e przestrzeń jest jedynie podmiotowa forma naszej zmysłowej
intuicji rzeczy lub relacji5. Poznawcza relacja miedzy elementami zmysłowo-rozsadkowymi6 jest kluczowym zagadnieniem teoriopoznawczym, stad sposób jej
rozwiazania bedzie rzutował na wartość poznania pojeciowego. Bornstein dostrzega zarówno u Kanta, jak i u Bergsona, radykalne wzajemne przeciwstawienie
sobie wyobraz eń (przedmiotów) i ich pojeć z racji:
 indywidualności wyobraz eń i ogólności pojeć;
 intuicyjności wyobraz eń i dyskursywności pojeć.
Kant i Bergson, wychodzac z róz nych przesłanek, stwierdzaja, z e przedmioty
i pojecia sa wzgledem siebie w opozycji, gdyz istota pojeć jest ich ogólność, a istota
przedmiotów jest ich indywidualność. Proces determinacji pojeciowej wyobraz enia
zob. I. K a n t, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która bedzie mogła wystapić jako
nauka, tłum. Piatkowski, s. 13, a takz e t e n z e, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften (wyd. Rosenkranza i Schuberta), T. V, s. 326 i nn.
4
Bornstein odwołuje sie do pogladów Kanta zawartych w: I. Kants Logik. Metaphysische
Anfangsgründe der Naturwissenschaften; Krytyka czystego rozumu, tłum. Chmielowski; Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, tłum. Piatkowski. Poglady Bergsona czerpie z nastepujacych jego prac: H. B e r g s o n, La perception du changement; t e n z e, Essai sur les
données immédiates de consience; t e n z e, Wstep do metafizyki, tłum. Błeszczyński; t e n z e,
Ewolucja twórcza, tłum. Znaniecki.
5
Zob. B. B o r n s t e i n, Kant i Bergson, jw., s. 143.
6
Analizie pogladów Kanta wyjaśniajacych moz liwy sposób przejścia od zmysłowości do
pojeć Bornstein poświecił: Preformowana harmonia transcendentalna, jako podstawa teorii
poznania Kanta, PF 10(1907), nr 3, s. 261–303 oraz Zasadniczy problem teorii poznania Kanta.
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nie da sie doprowadzić do momentu wyczerpujacego wszystkie jego treści. Zatem,
wobec niewspółmierności miedzy treścia przedmiotu-wyobraz enia a dotyczacym
go pojeciem, nie jest moz liwe istnienie pojeć jednostkowych, ujmujacych indywidualna nature przedmiotu7. Zdaniem naszego filozofa, dysharmonia miedzy
intuicyjnym poznaniem a myśleniem dyskursywnym oraz istnienie irracjonalnych
faktów (przedmiotów symetrycznych i ruchu, które nie daja sie ujać pojeciowo
w sposób prawdziwy) zostały zaakceptowane w obu systemach, a ich paradoksalność jest złagodzona przez wskazanie jej rzekomej konieczności, podyktowanej
nieprzystosowaniem poznania dyskursywnego do ujecia dziedziny przestrzennej 8.
Bornstein proponuje w pogladach Kanta i Bergsona odróz nić dwie płaszczyzny:
 przesłanki dotyczace relacji wyobraz eń (przedmiotów) do ich pojeć;
 wnioski z nich wyprowadzone, mówiace o wartości poznania pojeciowego
w obszarze rzeczywistości danej w intuicyjnym poznaniu.

I. INDYWIDUALNOŚĆ PRZEDMIOTÓW I OGÓLNOŚĆ POJEĆ
W oparciu o krytycznie przeprowadzona analize indywidualności i intuicyjności wyobraz eń oraz ogólności i dyskursywności pojeć, a takz e w oparciu o taka
sama analize paradoksów, Bornstein chce sprawdzić zasadność pogladów Kanta
i Bergsona. Ich teza jest nastepujaca: pojecie ogólne nie moz e ujać w sposób
wyczerpujacy własności rzeczy, gdyz jako ogólne jest przedstawieniem tego, co jest
wspólne wielu przedmiotom9 i ma w sobie to tylko z przedmiotu, który symbolizuje,
co przedmiot ten posiada wspólnego z innymi10. Tymczasem takie rozumienie
ogólności pojeć jest bezwartościowe na przykład z punktu widzenia postulowanej
przez Bergsona ich pragmatyki, gdyz pojecie mówi jedynie o klasie przedmiotów
tego samego rodzaju, a nie oznacza cech indywidualnych danej rzeczy. Aby pojecie
miało praktyczna wartość, musi zawierać w sobie cechy indywidualne przedmiotu
oznaczonego. Według Bornsteina, tym, co przedmioty indywidualizuje, jest przestrzeń i czas. Innymi słowy, współrzedne przestrzenne i czasowe, ujete pojeciowo,
moga wskazać jeden jedyny przedmiot11. Sa to tzw. nazwy deskrypcyjne na
przykład dom znajdujacy sie w Warszawie przy ul. Włodzimierskiej i oznaczony
w 1912. nr 8. Podobnie moz na postapić kaz dorazowo, charakteryzujac przedmiot
przez jego własności przestrzenno-czasowe, które pozwalaja odróz nić przedmioty
nalez ace do tego samego gatunku12. Zatem istnienie pojeć indywidualnych jest
moz liwe, a czas i przestrzeń sa tu rozumiane przez Bornsteina jako principia
7

Zob. B. B o r n s t e i n, Kant i Bergson, jw., s. 132–135.
Tamz e, s. 150.
9
B. B o r n s t e i n, I. Kants, Logik, jw., § 1.
10
H. B e r g s o n, Wstep do metafizyki, jw., s. 48.
11
Mamy tu do czynienia z procesem schematyzacji i strukturalizacji, w którym np. obiekt,
zdarzenie, proces zostaja przyporzadkowane pewnej klasie liczb, która moz emy nazwać jego
obrazem przestrzennym i jednej osobliwej liczbie, która jest jego punktem czasowym.
12
Zob. B. B o r n s t e i n, Kant i Bergson, jw., s. 152 i nn.; zob. takz e: t e n z e, O najwaz niejszych zagadnieniach teorii poznania naukowego. Jest to maszynopis. BJ, sekcja rekopisów
i maszynopisów, nr sygnatury, 9027 III, k. 3.
8
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individuationis o naturze niepojeciowej, które nie tylko indywidualizuja przedmioty
rzeczywiste, ale takz e poprzez pojecie zajmowanego miejsca w czasie i przestrzeni
indywidualizuja pojecie rzeczy. Oznacza to, z e poznanie pojeciowe pozwala nam,
podobnie jak bezpośrednia intuicja, odróz nić rzeczy podobne.
Bornstein, przechodzac do problemu sformułowanego w pytaniu — czy
w pojeciu moz emy wyczerpać wszystkie własności intuicyjnie danego przedmiotu?
— zgadza sie z Kantem i Bergsonem, iz jest rzecza niemoz liwa ujecie w nim
wszystkich jego treści, cech i własności, ale jednocześnie nie zgadza sie z wyprowadzonym w oparciu o powyz sza przesłanke wnioskiem o bezwartościowości
pojeć w prawdziwym poznaniu przedmiotu. Jest prawda, z e postepujaca determinacja pojeciowa moz e jedynie w przybliz eniu wyczerpać treść przedmiotu. Zdaniem
Bornsteina, całkowite wyczerpanie w pojeciu treści przedmiotu nie jest warunkiem
koniecznym istnienia pojeć indywidualnych i nie jest tez warunkiem koniecznym
prawdziwości poznania. Powyz szy tok rozumowania jest bornsteinowskim argumentem przeciw niemoz liwości uzyskania wiedzy prawdziwej w poznaniu
dyskursywnym i przeciw radykalnej opozycji miedzy ogólnościa pojeć a jednostkowościa wyobraz eń-przedmiotów.

 EŃ — PRZEDMIOTÓW
II. INTUICYJNOŚĆ WYOBRAZ
I DYSKURSYWNOŚĆ POJEĆ
Po przeprowadzonej analizie indywidualności wyobrazeń (przedmiotów) i ogólności pojeć, Bornstein analizuje ich forme z punktu widzenia intuicyjności
i dyskursywności. Punktem wyjścia jest tu pytanie: jaka zachodzi relacja miedzy
przedmiotem i jego cechami a pojeciem tegoz przedmiotu, w którym mamy ujety
cały szereg pojeć cech przedmiotu? Czy relacja miedzy pojeciami cech pewnej
rzeczy, do pojecia tej rzeczy jako całości, jest taka sama, w jakiej znajduja sie
cechy danej rzeczy do samej rzeczy? Bornstein zgadza sie tu z punktem widzenia
Kanta i Bergsona, z e sa to dwie róz ne relacje, i jednocześnie wyjaśnia i precyzuje
istote ich odmienności.
Dla omawianego autora przestrzenny przedmiot stanowi pewna konkretna
całość, która moz na podzielić na cześci. Te jednak nigdy nie moga być traktowane
jako cechy rzeczy. Sa jedynie jej elementami, z których moz na złoz yć całość, na
przykład z pocietych kawałków kartki moz emy złoz yć kartke. Cechami przedmiotu
beda natomiast jego dominanty jakościowe i ilościowe, na przykład przestrzenność,
barwa. Relacja cech do majacej je rzeczy nie jest relacja cześć — całość, poniewaz
nie moz emy z cech rzeczy złoz yć samej rzeczy. Cechy w świecie realnym nie
istnieja samodzielnie, to znaczy istnieja o tyle, o ile istnieje majaca je rzecz. Sa one
jedynie momentami rzeczy. Oznacza to, z e rzeczy nie moz na złoz yć z czegoś, co
nie ma samodzielnego istnienia. Majac przed soba przedmiot, moz emy w nim
wyróz nić cechy, czyli moz emy z niego wyabstrahować cechy i utworzyć oddzielne
pojecia tych cech, przy pełnej świadomości, z e w świecie realnym przedmioty tych
pojeć nie istnieja samodzielnie jako składniki rzeczy.
Relacja, charakteryzujaca świat przedmiotów przestrzennych, nie jest zachowana w dziedzinie ich pojeciowych ujeć. Tu obowiazuja inne prawa. Bornstein,
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przechodzac od analizy realnej białej kartki papieru do jej pojecia, stwierdza, z e
składa sie ono z pojeć: białości, gładkości, przestrzenności i innych. Jest to moz liwe
dlatego, z e sa one niezalez ne w istnieniu od pojecia, w skład którego wchodza.
Konkretna barwa nigdy nie istnieje samodzielnie, jest zawsze barwa przedmiotu, od
którego zalez y w swoim istnieniu. Natomiast pojecie barwy, chociaz genetycznie
zalez y od przedmiotu, to jednak w swoim istnieniu jest niezalez ne od istnienia
przedmiotu przestrzennego, gdyz jest ono wyabstrahowane z niego, to jest oderwane od przestrzenności. To, co w świecie przedmiotowym było niesamodzielnym
momentem rzeczy, w świecie pojeciowym jest niezalez ne i moz e tworzyć bogatsze
pojecia. Oznacza to, z e pojecia cech rzeczy sa składnikami pojecia rzeczy, ale
cechy rzeczy nie sa składnikami samej rzeczy13. W tym miejscu zlokalizowana jest
zasadnicza róz nica miedzy przedmiotem a jego pojeciem. Przedmiot ujety w pojeciu traci swa konkretność, swoja nierozerwalnie powiazana ze soba wiazke cech,
a samo pojecie rozpada sie na samodzielne cześci składowe, których odpowiedniki
nie istnieja w świecie realnym.
Bornstein dostrzega tu pewna analogie miedzy pojeciem rzeczy, które składa sie
z pojeć czastkowych, a przedmiotem przestrzennym, złoz onym z mniejszych
cześci. Otóz relacje pojecia przedmiotu, na przykład kartki papieru, do składajacych sie na niego pojeć czastkowych, moz emy sobie przedstawić w postaci
przestrzennej. Jez eli pojecie kartki białej oznaczymy przez pewna wielkość
przestrzenna, np. kwadrat, to jego przestrzenne cześci beda odpowiadały pojeciom
czastkowym: białości, przestrzenności i tak dalej. Relacja miedzy czastkowymi
pojeciami, które tworza pojecie przedmiotu, jest tu taka, jak miedzy mniejszymi
wielkościami przestrzennymi a wieksza, w skład której wchodza14. Mamy tu
analogie miedzy dziedzina przestrzenna a pojeciowa na podstawie toz samości
relacji, przy odmienności jej członów. Nasz autor słusznie zauwaz a, z e toz samość
relacji zachodzacej w dziedzinie pojeciowej i przestrzennej nic nie mówi o podobieństwie miedzy pojeciami i przedmiotami przestrzennymi.

III. INTUICJA
Bornstein, charakteryzujac róz nice miedzy poznaniem pojeciowym a intuicyjnym, zwraca uwage na dwa rodzaje własności, które określaja nature poznania.
Pierwszy dotyczy jakości poznania, a drugi ujmuje relacje do przedmiotu poznawanego. Jakościa wspólna wszystkim elementom zmysłowo danym jest ogladowość. Natomiast same elementy sa zwane ogladami lub wyobraz eniami i sa nam
dane w postaci przedmiotowej, przestrzennie zlokalizowanej i pełnej materiału
13

Zob. B. B o r n s t e i n, Kant i Bergson, jw., s. 156–157.
Tamz e, s. 158. Innym podanym przez Bornsteina przykładem jest przestrzennie przedstawiona relacja pojecia uczucia do determinujacych go pojeć subtelności, trwałości itd. Relacja,
w jakiej znajduja sie pojecia czastkowe do pojecia uczucia jest taka sama jak relacja mniejszych
wielkości przestrzennych do wiekszej, która tworza. Jest tu widoczna toz samość relacji przy
odmiennym charakterze członów relacji.
14
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czuciowego, odbieranego przez róz ne zmysły15. Tymczasem sposób, w jaki jest
nam dana świadomość przedmiotu, w pojeciu jest odmienny i nie ma z adnej z cech
charakteryzujacych oglady, czyli treści pojeciowe nie maja postaci przedmiotowej,
choć maja przedmiotowa intencje. Nie sa one zlokalizowane w przestrzeni, ale
moga tam lokalizować swój przedmiot i nie sa obrazowe. Moz na powiedzieć, z e
zasadniczo inna jest ich natura: ogladowa (intuicyjna) w elementach zmysłowych
i nieogladowa (nieintuicyjna) w elementach pojeciowych naszego poznania16.
Równiez pod wzgledem stosunku elementów naszego poznania do przedmiotu
poznawanego widoczna jest róz nica miedzy wyobraz eniem (intuicja) a pojeciem
(analiza). Poznanie zmysłowe, naoczne (intuicyjne) w wyobraz eniu, ujmuje przedmiot bezpośrednio. Poznanie pojeciowe (dyskursywne) jest pośrednim ujeciem
przedmiotu i jest ono oparte na jego wyobraz eniu, do którego odnosi sie bezpośrednio17. Intelekt posługuje sie pojeciami o przedmiocie i prawami logicznymi, które
organizuja pojecia w sady. W poznaniu pojeciowym mamy do czynienia z przedstawieniem pojeciowym (pojeciem), w którym przedmiot jest ujety, lecz nie jest on
dany w bezpośredniej pełni swojego bytu tak, jak w przedstawieniu intuicyjnym.
Bezpośrednie przedstawienie przedmiotu, w którym przedmiot dany jest w swej
własnej postaci, jest nazywane przez Bornsteina przedstawieniem intuicyjnym18.
Mówiac o prawdziwości intuicji, zwraca on uwage na potrójne znaczenie terminu
intuicja19:

Bornstein prowadzac w swojej koncepcji teorii poznania polemike z Kantem, stara sie
pokazać niekonsekwencje w jego systemie, majace wynikać z bierności zmysłów wobec
obiektywizujacej funkcji rozsadku. Zdaniem Bornsteina, obiektywizujaca funkcja poznawcza
musi być takz e cecha naszych zmysłów i musi być ona obecna w dziedzinie ogladowej, gdyz
w przeciwnym razie, tzn. gdyby funkcja obiektywizujaca była tylko dziełem rozsadku, to forme
przestrzenna nalez ałoby zaliczyć do elementów rozsadkowych, co stoi w sprzeczności z pogladem
Kanta odnośnie ogladowej, zmysłowej natury tej formy. Kant, chcac być konsekwentnym,
powinien forme przestrzenna zaliczyć do elementów rozsadkowych, gdyz jest ona tym, co
porzadkuje i łaczy czucia a wszelkie łaczenie i porzadkowanie jest, według Kanta, wyłaczna
funkcja rozsadku. Tu, zdaniem Bornsteina, mamy źródło niekonsekwencji w teoriopoznawczym
w systemie Kanta. Szczegółowa analiza problematyki teoriopoznawczej zawarta jest w nastepujacych pracach Bornsteina: Zasadniczy problem teorii poznania Kanta; Preformowana
harmonia transcendentalna, jako podstawa teorii poznania Kanta, Kant i Bergson. Studium
o zasadniczym problemie teorii poznania.
16
Zob. B. B o r n s t e i n, Architektonika zmysłowości i rozsadku, Warszawa 1927, s. 16–17.
17
Poznanie pojeciowe realnego przedmiotu dokonuje sie za pośrednictwem wyobraz eń
(ogladów) w tym znaczeniu, z e zawsze mamy tu do czynienia z poznaniem odprzedmiotowym, np.
pojecia: rzeczy samej w sobie, atomu, mimo z e nie sa oparte na ich wyobraz eniu spostrzez eniowym, to jednak odnosza sie pośrednio do swego przedmiotu, gdyz maja one swe źródło
w szeregu danych intuicyjnych, które kieruja myśl w strone lez acej u ich podstaw realności; zob.
B. B o r n s t e i n, Architektonika zmysłowości, jw., s. 171.
18
Bornstein w swoich pracach stosuje zamiennie terminologie: poznanie intuicyjne – intuicja;
poznanie rozumowe – poznanie logiczne (analiza). W dalszej cześci pracy bedziemy posługiwać
sie równiez zamiennie jego terminologia.
19
Zob. B. B o r n s t e i n, Elementy filozofii jako nauki ścisłej. Warszawa 1916, s. 68.
15
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 przedstawienie intuicyjne20;
 poznanie na nim oparte, czyli sad stwierdzajacy własności przedmiotu
danego w przedstawieniu intuicyjnym;
 władza posiadania przedstawień intuicyjnych i władza wydawania sadów
intuicyjnych.
Mówienie o prawdziwości poznania intuicyjnego ma sens jedynie w odniesieniu
do drugiego sposobu rozumienia terminu intuicja. Dla Bornsteina problem prawdziwości przedmiotów przedstawień intuicyjnych, to jest czy istnieja one w takiej
postaci, w jakiej sa dane podmiotowi poznajacemu, czy w innej, nie ma wiekszego
znaczenia dla samej prawdziwości poznania intuicyjnego, gdyz ma ono jako swój
przedmiot taki przedmiot, jaki jawi sie bezpośrednio w intuicyjnym przedstawieniu.
Prawdziwość poznania jest tu warunkowana jedynie koniecznościa stwierdzenia
tego, co dane jest w przedstawieniu intuicyjnym. Innymi słowy, prawdziwość
poznania dotyczy przedstawienia intuicyjnego i jest ona niezalez na od tego, czy ma
ono walor transcendentalny21, przedstawiajacy byt sam w sobie, czy immanentny,
ujmujacy jedynie byt fenomenalny. Zatem nalez y tu starannie odróz nić zagadnienie
prawdziwości poznania intuicyjnego od problemu rzeczywistości22 (natury) przedmiotów przedstawień intuicyjnych. Zdaniem naszego filozofa jest to sposób
unikniecia szeregu nieporozumień, których owocem jest historyczny spór o wartość
poznania intuicyjnego i wartość poznania racjonalnego.
Bornstein, mówiac o prawdziwości intuicji, ma na myśli jedynie prawdziwość
poznania intuicyjnego. Mówiac o zgodności miedzy poznaniem intuicyjnym
a poznaniem rozumowym, uwzglednia szersze rozumienie intuicji, w którym
mieści sie zarówno poznanie intuicyjne, jak i przedstawienie intuicyjne. Celem
Bornsteina jest pokazanie, z e miedzy obu typami poznania nie ma, uzasadnianej
w wielu systemach filozoficznych, sprzeczności, a przedmioty intuicyjnych przedstawień nie sa logicznie sprzeczne23, to znaczy daja sie pojeciowo poznać.

IV. ADEKWATNOŚĆ CZY ASPEKTYWNOŚĆ POZNANIA?
Innym problemem spornym, istniejacym w perspektywie historycznej, przed
którym stanał takz e Bornstein, była kwestia uzasadnienia prawdziwościowego
20
Bornstein odróz nia intuicje przedmiotów zmysłowo-fizycznych od intuicji przedmiotów
geometrycznych. Ta ostatnia, ma u podłoz a wyobraz enie odpowiednio zidealizowane, np. linia
geometryczna nie jest linia fizyczna, która przedstawia wstege dwuwymiarowa o jednym
wymiarze znacznie przewyz szajacym drugi. Jest ona linia jednowymiarowa, która moz emy sobie
przedstawić przy pomocy zidealizowanego wyobraz enia linii fizycznej.
21
To jest taki, który jest zewnetrzny wobec aktu świadomości i poznajacego podmiotu; zob.
B. B o r n s t e i n, Prolegomena filozoficzne do geometrii, jw., s. 67–73.
22
Rzeczywistość przedmiotów przedstawień jest przez Bornsteina utoz samiana z ich prawdziwościa, tzn. bornsteinowski byt rzeczywisty, byt prawdziwy to kantowski byt sam w sobie.
23
Poznanie racjonalne miałoby ujawniać sprzeczności logiczne, tkwiace w przedmiotach
intuicyjnych przedstawień (chodzi tu szczególnie o zagadnienie przestrzeni, nieskończoności
i ruchu), a tym samym pokazywać wewnetrzna niemoz liwość realnego istnienia odpowiadajacego
im prawdziwego bytu rzeczywistego (bytu samego w sobie). Natomiast byt fenomenalny dany
w intuicji (ruch, przestrzeń i nieskończoność) byłby wewnetrznie sprzeczny.
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charakteru poznania pojeciowego poprzez odpowiedź na pytanie: czy ma to być
poznanie aspektywne, czy adekwatne? Otóz przedmiot poznawany jest natury
konkretnej, zaś to, co otrzymujemy w rezultacie poznania, jest natury czysto
pojeciowej. Jednolity przedmiot poznajemy tu jako sume abstrakcji majacej
wypaczać jego właściwa nature, czyli prawdziwe poznanie dokonuje sie jedynie
wówczas, gdy wyjdzie sie poza obreb pojeć w obszar bezpośredniej intuicji. W ten
sposób moz na streścić bergsonowska ocene wartości pojeciowego poznania, dokonana na podstawie odmiennego charakteru wyobraz eń i pojeć24. Zdaniem Bornsteina, powyz sza ocena wartości poznania pojeciowego jest niewystarczajaco
uzasadniona, gdyz sama prezentacja przedmiotu w intuicji nie jest jeszcze jego
poznaniem, poniewaz nie ma tam istotnego momentu poznawczego, to jest ujecia
przedmiotu w jego pojeciu. Mamy tu jedynie warunek wstepny poznania, który
pozwala odkryć w przedmiocie jego własności, a to oznacza, z e jego poznanie
wymaga zintelektualizowania. To, co otrzymujemy w intuicji, to jedynie przedmiot
poznania. Innymi słowy, intuicja domaga sie pojeć, by móc poznać przedmiot25.
Teza o nieadekwatności pojeciowego poznania w stosunku do przedmiotu
danego w ujeciu intuicyjnym opiera sie na pewnym załoz eniu co do przedmiotu
poznania i samego aktu poznania. Mianowicie, o nieadekwatności poznania
moz emy mówić jedynie wtedy, gdy przedmiot konkretny traktujemy jako przedmiot dany do poznania, a w pojeciu widzimy jego poznanie jako sume abstrakcji
nie dajacej adekwatnego obrazu przedmiotu. Zdaniem Bornsteina, takie ujecie
poznania pojeciowego, stanowiace podstawe wniosku o jego nieadekwatności, jest
błedne, gdyz mamy tu zawez one rozumienie poznania pojeciowego sprowadzone
wyłacznie do poznania czysto pojeciowego, w którym poznać przedmiot oznacza
poznać go jako przedmiot czysto pojeciowy. Bornstein w swoich analizach stara sie
pokazać, iz uwzgledniajac specyficzna strukture przedmiotów przestrzennych,
moz emy uzyskać ich pojeciowe poznanie i z e bedzie to poznanie realnych
przedmiotów, a nie ich czystych pojeć. Zatem przez poznanie pojeciowe wyobraz eń-przedmiotów nalez y rozumieć poznanie ich za pomoca pojeć, a nie poznanie
ich jako czystych pojeć26.
Pomiedzy postulowanym idealnym poznaniem pojeciowym przedmiotu a faktycznym jego poznaniem pojeciowym, które w danej chwili moz emy zrealizować,
zachodzi relacja całości do cześci. Pierwsze byłoby poznaniem całkowitym, to jest
adekwatnym; drugie — cześciowym, to jest aspektywnym, co nie oznacza wzglednym, powierzchownym i nie siegajacym do istoty rzeczy. Bornstein formułuje teze,
z e pomiedzy poznaniem adekwatnym a aspektywnym zachodzi jedynie róz nica
stopnia, zaś miedzy poznaniem wzglednym a bezwzglednym zachodzi róz nica
jakościowa. To zaś oznacza, z e kierujac sie tylko przesłanka, z e nasze poznanie nie
jest adekwatne, nie wolno wyprowadzić wniosku, z e jest ono nieprawdziwe
i nazwać go poznaniem wzglednym. Przy takim ujeciu poznania aspektywnego,
Bornstein praktycznie we wszystkich swoich publikacjach odwołuje sie do bergsonowskiej
teorii poznania, czyniac ja przedmiotem krytycznej analizy.
25
Zob. B. B o r n s t e i n, Architektonika zmysłowości, jw., rozdział II: Jednostka gnoseologiczna i jej struktura, s. 23–44.
26
Tamz e, rozdział IV: Odpoznanie i lokalizacja, s. 94–124.
24
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które proponuje Bornstein, jest moz liwe osiagniecie relacji prawdziwościowej
miedzy przedmiotem a jego pojeciowym ujeciem. Innymi słowy, z punktu widzenia
treści przedmiotu i treści pojeciowej, jest moz liwe osiagniecie stanu zgodności
miedzy danymi zmysłowymi a ich dyskursywnym ujeciem27. Tym samym pojeciowe poznanie przedmiotu, które osiagneliśmy na danym etapie rozwoju wiedzy,
moz e być, przy zachowaniu odpowiednich metodologicznych dyrektyw, poznaniem
prawdziwym.
Według Bornsteina, jedynym koniecznym warunkiem bezwzglednej prawdziwości poznania danego przedmiotu jest to, aby własności przypisane w poznaniu
przedmiotowi były własnościami, które ma on rzeczywiście. Jednocześnie treść
poznajaca (to, za pomoca czego poznajemy przedmiot, a wiec pojecia, definicje,
sady), nie moz e być w swej pojeciowej naturze kopia poznawanych przedmiotów,
gdyz istota poznania polega nie na przedstawieniu przedmiotu (dany jest on nam
jeszcze przed poznaniem), ale na stwierdzeniu, jakie ma on własności. W jaki
sposób zostana one stwierdzone i za pomoca jakich elementów, to dla adekwatności
poznania jest obojetne, gdyz prawdziwość poznania zalez y tu od tego, co jest w nim
stwierdzone, a nie od tego, w jaki sposób sie to dokonuje. Innymi słowy, przedmiot
poznany powinien być identyczny z tym, który jest nam dany do poznania
w aspekcie zgodności miedzy treścia poznajaca a własnościami tego przedmiotu28.
Treść poznajaca ma ujmować własności przedmiotu przez swa transcendentna
intencje 29 skierowana na tenz e przedmiot, a nie odtwarzać go w jego immanentnym
istnieniu i treściowym uposaz eniu.

 ENIE PODKŁADOWE I POJECIE EMPIRYCZNE
V. WYOBRAZ
Kolejnym etapem w uprawomocnieniu poznania pojeciowego jest właczenie
przez Bornsteina podkładowego wyobraz enia przedmiotu do aktu poznawczego.
Tym samym wyobraz enie podkładowe staje sie tu treścia aktu poznawczego,
w którym mamy z jednej strony przedmiot, a z drugiej jego poznanie za pomoca
zawartego w nim elementu wyobraz eniowego i elementu czysto pojeciowego.
Zespół wyobraz eń podkładowych i dotyczacych ich pojeć nie jest juz czystym
pojeciem, ale pojeciem empirycznym. Ten sposób rozwiazania problemu poznania
nazywa on empiroracjonalistycznym, gdyz przedmiot jest tu poznawany przy
27
Oznacza to, z e kaz da treść przedmiotowa moz e mieć odpowiadajaca sobie treść pojeciowa,
ale nie kaz da treść pojeciowa ma swoja treść przedmiotowa (wyobraz eniowa), np. kwadratowe
koło. Bornsteina interesuje relacja miedzy danymi przedmiotowymi a ich treścia pojeciowa
w aspekcie prawdziwości ujecia tejz e relacji; zob. B. B o r n s t e i n, Kant i Bergson, jw., s. 15540.
28
Zob. B. B o r n s t e i n, Poznanie rzeczywistości, PF 17(1914), nr 1, s. 48–62; t e n z e,
Elementy filozofii, jw., s. 187.
29
T e n z e, O najwaz niejszych zagadnieniach, jw., k. 2. Czytamy tam: „Elementy poznawcze
(pojecia) bynajmniej nie musza być bezwzglednie tej samej natury co i elementy poznawane,
az eby dać nam dorównane poznanie przedmiotów: pojecia nie musza być wszak materialne, az eby
być pojeciami o materii (...). Trzeba do tego tylko, z eby intencja myślowa (tj. kierunek, w którym
biegnie pojecie) była trafna, z eby trafiła w przedmiot, dany do poznania, a nie szła bokiem, a wiec
np. z ebyśmy chwytajac pojeciowo ruch myśleli o ruchu, a nie zaś o spoczynku”.
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pomocy empirycznych pojeć, tzn. przy pomocy zespołu czystych pojeć i wyobraz eń
podkładowych. Jednak nadal pytaniem otwartym pozostaje pytanie: co i w jaki
sposób łaczy ze soba te elementy? Charakter udzielonej odpowiedzi bedzie
wyznaczał wartość poznania pojeciowego.
Czyste pojecie przedstawia sume pojeć abstrakcyjnych, które w połaczeniu
z wyobraz eniem podkładowym nabieraja nowego charakteru. Aby uchwycić istote
zmiany, nalez y przybliz yć sobie charakter pojeć abstrakcyjnych. Pojecie takie
otrzymujemy metoda abstrakcji z konkretnego przedmiotu określonej jego właściwości, na przykład pojecie barwy otrzymujemy przez wyróz nienie w przedmiocie
tego, co pojmujemy przez barwe, w odróz nieniu od innych jego cech. Pojecie takie
ma za przedmiot barwe tkwiaca w przedmiocie przestrzennym i zrośnieta z innymi
jego cechami. Dopiero dokonujac w umyśle usuniecia, zawieszenia istnienia innych
właściwości, które zwiazane sa z pojeciem barwy, otrzymujemy czyste pojecie,
które w naszym wypadku bedzie pojeciem czystej barwy, przedstawiajacym
samodzielny, pojeciowo idealny przedmiot. Jez eli teraz bedziemy chcieli tym
pojeciem ujać barwe przedmiotu przestrzennego, to utraci ono charakter pojecia
idealnego i stanie sie pojeciem empirycznym, to jest pojeciem, które przedstawia
ceche tkwiaca w tym przedmiocie 30.
Poznajac przedmiot wyobrazeniowy, ujmujemy go za pomoca pojeć empirycznych,
dotyczacych cech w nim tkwiacych, a nie cech idealnych. Czyste pojecie pojawi sie
wówczas, gdy usuniemy z pojeć empirycznych pierwiastek wyobrazeniowy31, czyli gdy
faktycznie przestaje istnieć pojecie empiryczne. Wówczas pojecie to znajdzie sie
w dziedzinie czysto logicznej32. Odpowiedź Bornsteina na pytanie: w jaki sposób
czyste pojecie cechy (np. czerwień) oznaczajace istność niezalezna, łaczy sie z elementem wyobrazeniowym (przedmiot czerwony), w którym cecha ta istnieje niesamodzielnie, moze być jedynie nastepujaca: poniewaz w pojeciu empirycznym pojecie czyste
traci swój charakter, swoja nature, która ma w dziedzinie czysto logicznej, gdzie jest
ono pojeciem czystym we właściwym tego słowa znaczeniu.
30

Zob. B. B o r n s t e i n, O realności przedmiotów ogólnych. Sprawozdania z czynności
i posiedzeń, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1948, s. 24–27. Porównujac ze soba pojecie barwy
i pojecie barwy czerwonej widzimy, z e treść pojecia barwa czerwona jest bogatsza od treści
pojecia barwa. Ta pierwsza zawiera w sobie pojecie rodzajowe barwa i róz nice gatunkowa
czerwień. Jest to, jak mówi Bornstein, distinctio rationis z podstawa w rzeczy. Odróz nia on
dwojaka jednostkowość przedmiotów:
 jednostkowość sposobu istnienia — to, co istnieje realnie, zawsze istnieje jednostkowo, tzn.
nie ma ontologicznej sfery bytowania ogólnego;
 jednostkowość treści, sensu istnienia.
Z jednostkowościa sposobu istnienia przedmiotu idzie w parze jednostkowość jego treści
(decyduje o jego indywidualności) i ogólność jego treści (określa przynalez ność gatunkowa).
31
Bornstein odwołuje sie tu do analogii i powiada, z e mamy tu do czynienia z podobna
operacja jak w przypadku, np. wodoru, który jako składnik wody swoje własności ujawnia dopiero
wówczas, gdy zostanie z niej uwolniony, tzn. gdy woda przestanie istnieć. Mimo, z e wodór
w wodzie swoich własności nie zachowuje, mówimy jednak, z e woda składa sie z wodoru i tlenu.
Podobnie pojecie empiryczne składa sie z pojecia czystego (nie zachowuje ono swoich własności)
i z wyobraz enia podkładowego; zob. B. B o r n s t e i n, Kant i Bergson, jw., s. 193.
32
W dziedzinie logicznej czyste pojecia pełnia role rodzaju (np. barwa), gatunku (np. barwa
czerwona), róz nicy gatunkowej (czerwień); zob. B. B o r n s t e i n, O realności przedmiotów
ogólnych, jw., s. 24.
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Bornstein, odwołujac sie do rozstrzygnieć w teorii poznania poczynionych
przez Kazimierza Twardowskiego,33 podkreśla, z e nalez y w odpowiedzi na pytanie
o adekwatność poznania pojeciowego uwzglednić róz nice miedzy czynnościa
poznawcza a treścia poznania i przedmiotem poznania. Miedzy treścia pojecia
a przedmiotem pojecia sa moz liwe nastepujace relacje:
 treść pojecia istnieje, ale nie istnieje odpowiadajacy mu przedmiot;
 pojecie przedmiotu i przedmiot pojecia maja róz ne cechy;
 róz nym treściom pojeciowym odpowiada ten sam przedmiot34.
Mówiac o adekwatności poznania, nalez y mieć na uwadze to, co poznajemy,
a nie to, w jaki sposób i za pomoca czego poznanie jest moz liwe. Bornsteinowskie
określenie postulatu prawdziwości poznania brzmi: w prawdziwym poznaniu
przedmiot (zadany do) poznania i przedmiot poznany sa co do cech poznanych
toz same35. Jez eli pojecia ujmuja przedmiot wyobraz eniowy nie jako sume cech,
lecz jako coś, w czym cechy tkwia i sa powiazane ze soba, to mamy wówczas
poznanie pojeciowe adekwatne. Jez eli pojecia ujmuja przedmiot jako coś, co składa
sie z szeregu cech, wówczas jest ono poznaniem nieadekwatnym.
Konsekwentnie prowadzona przez Bornsteina krytyczna analiza pokazała, ze
zaden przedmiot nigdy nie jest poznawany za pomoca czystych pojeć, które istnieja
jedynie w świecie idei, lecz jest on poznawany w pojeciach, które maja swoje
podłoze wyobrazeniowe36. Pojecia te wyrózniaja i oznaczaja w przedmiocie odrebne
cechy, ale nie traktuja ich jako samodzielnie istniejacych. Zdaniem Bornsteina,
prawdziwość poznania moze być mierzona jedynie jego rezultatami, a nie środkami
uzytymi do jej osiagniecia. Mimo ze pojecia o cechach przedmiotu nie sa ze soba tak
powiazane jak cechy przedmiotu, którego sa pojeciami, to jednak poznanie dyskursywne jest poznaniem przedmiotu, gdyz spełnia ono warunek na siebie nałozony, to
znaczy, aby przedmiot poznany (treść pojecia opartego na podkładzie wyobrazeniowym) informował nas w sposób prawdziwy o przedmiocie zadanym do poznania.
Obecność w akcie poznawczym podkładu wyobrazeniowego chroni pojecie przed
oderwaniem go od przedmiotu, w którym tkwi konkretna cecha oznaczona w pojeciu.
Natomiast odróznienie treści pojecia od jego przedmiotu umozliwia pogodzenie
konkretności przedmiotu z jego dyskursywnym ujeciem37. W ten sposób przedmiot
dany do poznania i majacy rozmaite cechy, jawi sie nam na poczatku jako
wyobrazenie o cechach jeszcze nieokreślonych. W miare jak go poznajemy,
odzyskuje on swoja realna określoność, stajac sie dla nas tym, czym jest w rzeczywistości, czyli przedmiotem konkretnym o określonych własnościach.
Obecny w tym poznaniu element dyskursywny nic nie zmienił w konkretności
przedmiotu, a jedynie posłuz ył do tego, aby określoność jeszcze nie poznana stała
sie określonościa poznana. Jest to jedyna zmiana, jaka wprowadza poznanie
pojeciowe. Nie dotyczy ona jednak przedmiotu jako takiego, lecz relacji przed33
Zob. K. T w a r d o w s k i, Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellung, Vien
1894, §§ 1 i 6.
34
Zob. B. B o r n s t e i n, Architektonika zmysłowości, jw., s. 21–23.
35
T e n z e, Poznanie rzeczywistości, jw., s. 62.
36
Zob. tamz e, s. 57–62; takz e: t e n z e, Architektonika zmysłowości, jw., rozdział I: Zasada
analogii a idea architektoniki poznania, s. 1–23.
37
Zob. tamz e, s. 94–97.
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miotu do naszej świadomości poznawczej38. Natomiast sam przedmiot zostaje tu
ujety w swej właściwej naturze i z właściwymi sobie cechami. Nie jest to jednak
zupełnie równoznaczne z poznaniem tych przedmiotów jako rzeczy samych
w sobie, poniewaz analizy Bornsteina dotycza teorii poznania przedmiotu, a nie
teorii przedmiotu poznania. Jego wniosek mówi jedynie, z e prawdziwe pojeciowe
poznanie przedmiotu przestrzennego jest osiagalne, gdyz mamy w nim do czynienia
z analogiczna struktura, jak w poznaniu intuicyjnym.
Poznanie intuicyjne jest relacja pomiedzy przedmiotem a odpowiadajacym mu
wyobraz eniem, a poznanie dyskursywne jest relacja pomiedzy przedmiotem a odpowiadajacym mu pojeciem. W jednym i drugim poznaniu wystepuje jeszcze
element trzeci, który obecny jest miedzy dwoma pozostałymi. Jest nim proces
fizjologiczny, którego kresem jest wyobraz enie przedmiotu oraz wyobraz enie
słuchowe lub optyczne w postaci nazwy, która odpowiada przedmiotowi i pojeciu39.
Mamy tu do czynienia z analogia funkcji, jaka spełniaja poszczególne elementy
zmysłowego i pojeciowego procesu poznawczego. Element pierwszy, to w obu
wypadkach źródło i punkt wyjścia świadomości poznawczej przedmiotu, która
wyraz a sie w elemencie trzecim (wyobraz eniu lub pojeciu). Element pośredni, to
w obu wypadkach odpowiednik przedmiotu w naszym ja, który nie jest jeszcze,
w pełnym tego słowa znaczeniu, poznaniem40. Mamy tu zarysowana przez
Bornsteina ogólna forme poznawcza konstytuujaca akt poznawczy.
ROLLE DER ALLGEMEINHEIT UND DISKURSIVITÄT DER BEGRIFFE
SOWIE DER INDIVIDUALITÄT UND INTUIVITÄT DER VORSTELLUNGEN
IM PROZESS DER ERKENNTNIS NACH BENEDIKT BORNSTEIN
ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel ist ein Versuch der Bornsteinschen Rekonstruktion der Beweisführung, in der er begründet, dass das erkenntnistheoretische Postulat der Wahrhaftigkeit der
Erkenntnis möglich ist zu verwirklichen. Es ist das Ergebnis der gegenseitigen Ergänzung
von Intuition und Verstand im kognitiven Akt. Analysiert er Bergsons und Kants erkenntnistheoretische Systeme, stellt er fest, dass die volle Ausschöpfung im Begreifen des Inhalts des
Gegenstandes keine notwendige Bedingung der Wahrhaftigkeit der Erkenntnis ist. Im
kognitiven Akt haben wir einerseits Allgemeinbegriffe und andererseits individuelle Vorstellungen — Gegenstände. Diese werden mit Hilfe von Begriffen erkannt.
Die Bornsteinsche Bezeichnung des Postulats der Wahrhaftigkeit der Erkenntnis lautet:
In der wahren Erkenntnis ist der zu erkennende Gegenstand mit dem Gegenstand der
Erkenntnis betreff der Merkmale identisch. Allgemeinbegriffe haben ihre Basis der Vorstellung, die sie vor der Ablösung vom individuellen Gegenstand bewahrt, worin das im
Begreifen konkret festgehaltene Merkmal steckt.
Bornsteins Analyse betrifft die Noetik des Gegenstandes und nicht die Theorie des
Gegenstandes der Erkenntnis. Intuitive Erkenntnis ist die Beziehung zwischen Gegenstand
und die ihm entsprechende Vorstellung, und die diskursive Erkenntnis ist die Relation
zwischen Gegenstand und dem ihm entsprechenden Begriff.
38
Tamz e, s. 30. świadomość poznawcza przedmiotu to inaczej treść czynności psychicznej
(aktu), czyli przedmiot uświadomiony lub przedmiot poznany.
39
Zob. B. B o r n s t e i n, Architektonika zmysłowości, jw., rozdział IV: Odpoznanie i lokalizacja, s. 94–124; t e n z e, Myślenie i widzenie, PF 30(1927), nr 4, s. 295–299 a takz e: t e n z e,
Sadzenie i widzenie, PF 26(1923), nr 3–4, s. 160–174.
40
Zob. t e n z e, Architektonika zmysłowości, jw., s. 36.

