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Andrzej Stępnik 
 
O nieredukowalności wiedzy-jak do wiedzy-że. Perspektywa kognitywistyczna 
 
 
 W tekście będę bronił twierdzenia, że wiedza-jak1, którą możemy utożsamić z 
umiejętnościami, jest niesprowadzalna do wiedzy-że, czyli do wiedzy propozycjonalnej. W 
tym celu poddam krytyce poglądy przeciwników tej tezy (głównie Stanleya), a także 
odwołam się do wyników psychologii i neuronauk. To właśnie odwołanie do nauk 
szczegółowych nieco uzasadnia podtytuł tekstu: Perspektywa kognitywistyczna. 

Chciałbym jednocześnie przeprosić za pewną „surowość” tekstu. Stanowi on bowiem 
poskładane ze sobą wyimki z większej całości, a mianowicie z przygotowywanej książki 
traktującej o wiedzy niepropozycjonalnej i wiedzy utajonej, a przez to nie aspiruje do bycia 
zwartym artykułem. To też powoduje, że w tekście nie zostaną przedstawione wszystkie 
„elementy układanki”, m.in. moja definicja wiedzy-jak czy związane z tym techniczne 
rozważania na temat argumentu z regresu. Nie powinno to jednak bardzo negatywnie wpłynąć 
na główny cel pracy, którym jest obrona nieredukowalności umiejętności do wiedzy 
propozycjonalnej. Na wszelkie wątpliwości postaram się odpowiedzieć na seminarium. 
 
 
1. Rozróżnienie na wiedzę-że i wiedzę-jak a podstawowa intuicja 
 
 We współczesnej literaturze filozoficznej i psychologicznej, a pośrednio także w innej 
(np. z zakresu zarządzania wiedzą) pojawiają się nawiązania do Ryle’owskiego rozróżnienia 
na wiedzę-że, mającą charakter propozycjonalny i stanowiącą znajomość faktów i reguł, oraz 
wiedzę-jak, sprowadzającą się do umiejętności. Pierwszy typ wiedzy wyrażają następujące 
zdania: 
 

(1) Jan wie, że Cezar został zamordowany. 
 

(2) Kamil wie, że I Wojna Światowa wybuchła w 1914 r. 
 

(3) Joanna wie, że jeśli chce przejść przez jezdnię, powinna poczekać, aż zapali się zielone 
światło. 
 

Z kolei wiedzę-jak wyrażają zdania:  
 

(4) Piotr wie, jak jeździć na rowerze. 
 

(5) Agata umie pływać. 
 

(6) Marzena wie, jak znajdować ukryte przesłanki rozumowań. 
 

Pamiętajmy przy tym, że wiedzę-jak można rozumieć dwojako: w pierwszym znaczeniu 
wyrażenie „A wie, jak X” czy „A umie X” implikuje, że A jest w stanie – będąc w 
odpowiednich warunkach – zrobić X, a w drugim wyrażenie „B wie, jak X” tego nie 
implikuje. Dzieje się tak w wypadku, gdy A posiadł pewną praktyczną umiejętność (np. 
celnego strzelania), a B tylko teoretycznie wie, co powinien zrobić, żeby trafić w cel 
(dysponuje propozycjonalną wiedzą na temat reguł i uwarunkowań celnego strzelania, lecz 
nie posiada umiejętności strzelania) – wtedy powiemy, że A ma wiedzę-jak w pierwszym 
znaczeniu i umie coś zrobić, a B posiada wiedzę-jak w znaczeniu drugim, a zatem 

                                                 
1 Rozumiana jako praktyczna umiejętność, a nie teoretyczna znajomość faktów i reguł działania. 
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niekoniecznie musi umieć coś zrobić2. Dalej będę mówił tylko o wiedzy-jak w pierwszym 
znaczeniu, gdyż w przytoczonej sytuacji jedynie A jest posiadaczem „prawdziwej” wiedzy-
jak, czyli pewnej umiejętności (celnego strzelania), podczas gdy B legitymuje się wyłącznie 
teoretyczną wiedzą propozycjonalną, która w sposób istotny różni się od niepropozycjonalnej 
wiedzy-jak. To pokazuje, jak odmienne pod względem znaczenia i denotacji mogą być tak 
samo brzmiące sformułowania: wyrażenie „wiedzieć, jak” może oznaczać zarówno 
praktyczną umiejętność, czyli niepropozycjonalną wiedzę-jak w badanym w niniejszej pracy 
znaczeniu, jak też teoretyczną znajomość faktów i reguł, czyli wiedzę propozycjonalną3. Jak 
nietrudno się domyślić teza o nieredukowalności wiedzy-jak do wiedzy-że dotyczy tylko 
omawianego rozumienia wiedzy-jak. Bałagan potęguje fakt, że inne wyrażenia ze słowem 
„wiedzieć” także mogą mieć różne interpretacje. Przyjrzyjmy się następującym zdaniom4: 
 

(7) Jan wie, kto dowodził wojskami polskimi w bitwie nad Bzurą. 
 

(8) Jan wie, dlaczego antybiotyki nie pomagają w chorobach wirusowych. 
 

(9) Jan wie, kiedy wybuchło pierwsze powstanie śląskie. 
 

(10) Jan wie, gdzie więziono Napoleona. 
 

(11) Jan wie, w jakim celu wybudowano rzymskie Koloseum. 
 

(12) Jan wie, czy Maria umówi się z nim do kina. 
 

Wszystkie te zdania opisują znajomość pewnych faktów (dotyczących osób, mechanizmów, 
przyczyn, dat, miejsc, celów, decyzji itp.), czyli opisują posiadanie wiedzy propozycjonalnej. 
Przypatrzmy się jednak następującym zdaniom: 
 

(13) Jan wie, kiedy wyprowadzić cios kontrujący. 
 

(14) Jan wie, kiedy należy zacząć skręcać przy parkowaniu równoległym. 
 

Zdania (13) i (14) mogą wyrażać zarówno praktyczną umiejętność (kontrowania ciosów czy 
parkowania samochodu), czyli wiedzę-jak, jak i teoretyczną znajomość faktów i reguł (np. 
czysto teoretyczną znajomość wskazówek trenera czy porad instruktora jazdy), a zatem 
wiedzę-że. Wybór interpretacji zależy tutaj od szerszego kontekstu, m.in. od charakteru i 
poziomu wykonania danej czynności. Na tych prostych przykładach widać, że analiza 
językowa, nie wsparta niczym innym (np. wynikami badań z zakresu psychologii i 
neuronauk), może nie wystarczyć do adekwatnego rozstrzygnięcia relacji między wiedzą-że a 
wiedzą-jak. 

W tekście odwołuję się do omawianego rozróżnienia Ryle’a wraz ze wspierającymi go 
argumentami, ale nie przyjmuję całości myśli autora Czym jest umysł z dobrodziejstwem 
behawiorystycznego inwentarza. Samo to rozróżnienie jest bowiem logicznie i analitycznie 
niezależne od behawioryzmu Ryle’a. Dodatkowo uważam, wbrew Ryle’owi, że zarówno 
wiedza jako taka (mam na myśli ogólną, uniwersalną definicję wiedzy, o ile można ją 
sformułować), jak i jej poszczególne rodzaje powinny być definiowane w kategoriach 
reprezentacji umysłowych. To właśnie różnice w reprezentowaniu wiedzy odpowiadają w 

                                                 
2 Słowo „umieć” w języku polskim odnosi się, jak się zdaje, wyłącznie do wiedzy-jak (w pierwszym znaczeniu), 
z kolei „wiedzieć, jak” może odnosić się zarówno do wiedzy-jak, jak i do wiedzy-że. Można zatem sensownie 
powiedzieć: „Piotr mimo że teoretycznie wie, jak złożyć szafkę, bo przeczytał instrukcję, nie umie tego zrobić”. 
3 W niektórych kontekstach wyrażenie „wiedzieć, jak” oznacza tzw. wiedzę przez znajomość, np. „Piotr wie, jak 
to jest być porzuconym przez kobietę”; „Tomasz wie, jak to jest być nietoperzem”. 
4 Wyrażają one to, co Stanley nazywa „knowing-wh”, czyli takie sformułowania jak „knowing when”, „knowing 
who”, „knowing whether”, knowing where”, „knowing why” itp. 
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ogromnej mierze za odmienność wiedzy-jak i wiedzy-że. Z kolei Ryle chciałby definiować 
wiedzę w kategoriach określonych dyspozycji do zachowań, odróżniając ją od innych 
terminów dyspozycyjnych, takich jak cechy osobowości czy nawyki. 

Autor Czym jest umysł uznaje, że choć umiejętności i nawyki są utrwalonymi 
dyspozycjami do pewnych zachowań, to umiejętności nie są nawykami, są bowiem czymś 
więcej5 [Ryle  1970/1949: 87-91]. W przeciwieństwie do nawyków, które są automatycznymi 
powtórzeniami poprzednich czynności, umiejętności są na tyle elastyczne, że są podatne na 
modyfikacje w miarę praktyki i zdobywania doświadczenia. Ponadto, zdaniem Ryle’a, 
nawyki przyswajamy w wyniku „tresury” (warunkowania), podczas gdy umiejętności 
nabywane są w wyniku inteligentnego treningu, wykraczającego poza zwykłą „tresurę”. 
Ponadto umiejętności przejawiają się niezwykle różnorodnie i wielokierunkowo, można rzec, 
że działanie zostaje inteligentnie dostosowane do wielu różnorodnych zmiennych, podczas 
gdy nawyki uruchamiane są sztywno w odpowiedzi na dany bodziec czy rodzaj bodźców. 

Pora przytoczyć akcentowane przez Ryle’a różnice między obydwoma rodzajami 
wiedzy. Wiedza-jak jest stopniowalna, natomiast wiedza-że nie jest, chyba że w takim 
znaczeniu, że ktoś ma większą lub mniejszą wiedzę z danej dziedziny czy na dany temat 
[Ryle 1970/1949: 112]. Wiedza-jak jest nabywana stopniowo, poprzez ćwiczenie i praktykę, 
natomiast wiedza-że może być przyswojona względnie szybko [Ryle 1970/1949: 113]. 
Wiedza-jak często bywa wcześniejsza od wiedzy-że, a wiedza-że w postaci reguł działania 
powstaje w wyniku refleksji nad efektywną praktyką: „Skuteczna praktyka wyprzedza swą 
własną teorię; praktyczne posługiwanie się metodami wyprzedza teorię metodologiczną, która 
stanowi już rezultat stosowania metod będący przedmiotem jej krytycznej analizy. Arystoteles 
potrafił podać swoim uczniom zasady i przepisy rozumowania, zaś Izaak Walton zasady 
wędkarstwa tylko dzięki temu, że pierwszy mógł zauważyć na sobie lub na innych na czym 
polega intelektualne rozumowanie lub jego brak, drugi zaś mógł zauważyć, również na sobie 
lub na innych, od czego zależy powodzenie lub niepowodzenie w sporcie wędkarskim” [Ryle 
1970/1949: 69] Co więcej, posiadanie określonych umiejętności, czyli wiedzy-jak, jest 
koniecznym warunkiem nabywania wiedzy-że. Aby bowiem przyswajać wiedzę 
propozycjonalną musimy dysponować odpowiednimi kompetencjami (np. językowymi). 
 U podstaw rozróżnienia na wiedzę-że i wiedzę-jak tkwi fundamentalna intuicja, 
związana z tym, że umiejętne działanie wymaga czegoś więcej niż tylko określonego zasobu 
wiedzy propozycjonalnej. Ta intuicja odpowiada też za podział na wiedzę teoretyczną i na 
praktyczne umiejętności. Jeżeli bowiem wiedza-jak byłaby sprowadzalna do wiedzy-że, to 
różnice w umiejętnościach powodowane byłyby różnicami w zasobie wiedzy o faktach i o 
regułach działania. Znajomość jakiego zbiór faktów – pyta retorycznie Ryle – odróżnia 
dobrego gracza w szachy od złego? Wydaje się, że nie ma takiego zbioru faktów. Możemy 
sobie wyobrazić sytuację, w której dobry gracz przekazuje całą swoją wiedzę-że o szachach 
(w postaci reguł, manewrów taktycznych, sztuczek itp.) gorszemu graczowi, który usłyszane 
zdania rozumie i zapamiętuje, a nawet w dowolnym momencie jest w stanie je przywołać z 
pamięci i powtórzyć. Jest bardzo wątpliwe, że nabycie tych informacji automatycznie 
podniesie umiejętność gry w szachy gorszego gracza do poziomu gracza lepszego6. 

                                                 
5 W niniejszym tekście jedynie prezentuję przytaczane przez Ryle’a różnice między wiedzą-jak a nawykami. 
Jestem jednak świadomy trudności z przeprowadzeniem ostrej granicy między nawykami a umiejętnościami, 
dodatkowo sądzę, że Ryle’owi ta sztuka niezbyt się udała. 
6 Aby pokazać, że za różnice w umiejętnościach nie odpowiadają różnice w wiedzy-że, Ryle odwołuje się do 
następującego przykładu [Ryle 1946: 225-226]. Mamy ucznia, któremu nauczyciel prezentuje pewien argument. 
Uczeń rozumie przesłanki, rozumie też konkluzję, lecz nie jest w stanie ogarnąć samego rozumowania. 
Nauczyciel stara mu się pomóc i w tym celu informuje go, że jeżeli wszystkie przesłanki są prawdziwe, to 
prawdziwa jest także konkluzja. Mimo tego uczeń nadal nie rozumie zaprezentowanego argumentu. Pokazuje to, 
zdaniem Ryle’a, że rozumienie argumentu nie sprowadza się do posiadania dodatkowych informacji, lecz 
stanowi pewnego typu  umiejętność inteligentnego działania. 
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Najprawdopodobniej słabszy gracz nie będzie umiał wykorzystać zdobytej wiedzy. 
Spodziewalibyśmy się zresztą tego samego, gdyby gorszy gracz przeczytał, zrozumiał i 
nauczył się na pamięć książki o szachach, napisanej przez wybitnego szachistę. Co prawda, 
zwolennik redukcji wiedzy-jak do wiedzy-że mógłby twierdzić, że między graczami nadal 
istnieją różnice w zasobie wiedzy propozycjonalnej. Skąd jednak to wiadomo? Jeśli stąd, że 
poziom szachowy obu graczy pozostaje różny, to mamy do czynienie z błędnym kołem lub 
petitio principii w dowodzeniu; po prostu zwolennik redukcji zakłada, że jeśli poziom 
umiejętności jest różny, to istnieją różnice w zasobie wiedzy propozycjonalnej, a przecież 
właśnie to miał uzasadnić. Zresztą można przeprowadzić następujący eksperyment myślowy, 
który zresztą można powtórzyć także w rzeczywistości: wybieramy dowolną umiejętność, a 
także dwie osoby różniące się poziomem wykonania danej czynności angażującej tę 
umiejętność (np. eksperta i nowicjusza). Za każdym razem, gdy dostrzegamy różnice w 
poziomie wykonania między nowicjuszem a ekspertem, oczywiście zakładając, że obaj 
wykonują daną czynność w tych samych sprzyjających warunkach (np. gdy obaj są 
odpowiednio sprawni fizycznie i umysłowo, dysponują potrzebnym i właściwie działającym 
sprzętem itp.), prosimy zwolennika redukcji o podanie tych faktów i reguł, które zna ekspert, 
a których nie zna nowicjusz, a które rzekomo odpowiadają za różnice wykonania. Gdy to 
nastąpi, przekazujemy tę wiedzę propozycjonalną nowicjuszowi, zwracając szczególną uwagę 
na to, by nowicjusz ją zrozumiał, zapamiętał i próbował stosować. Następnie po raz kolejny 
sprawdzamy poziom wykonania zadania. Mimo uzupełnienia zasobu wiedzy-że u nowicjusza 
nadal będą widoczne różnice między nowicjuszem a ekspertem co do umiejętności, czyli 
wiedzy-jak7. Zwolennik redukcji może oponować, że gorszy gracz po prostu nie przyswoił w 
pełni owej wiedzy – gdyby to uczynił, jego umiejętności gry zrównałby się z umiejętnościami 
gracza lepszego. Założeniem jest tu twierdzenie, że pełne przyswojenie reguł jest 
równoważne z nabyciem umiejętności ich stosowania. Tyle tylko, że wtedy mamy do 
czynienia z zupełnie innym (niepropozycjonalnym) reprezentowaniem wiedzy w umyśle, co 
postaram się uzasadnić w następnym podrozdziale. Zwolennicy redukcji, tacy jak Stanley i 
Williamson, uciekają się nawet do wprowadzenia specyficznych sposobów demonstrowania 
[modes of presentation] wiedzy, w tym praktycznego sposobu demonstrowania wiedzy 
[practical mode of presentation] czy też praktycznych sposobów myślenia [practical ways of 
thinhing], które sprawiają, że dysponowanie wiedzą propozycjonalną pociąga za sobą  
dyspozycje do określonych zachowań [Stanley, Williamson 2001: 427-420; Stanley 2011: 
122-127]. To budzi ogromne wątpliwości. Chcieliśmy bowiem wyjaśnienia, dlaczego zmiany 
w zasobie wiedzy propozycjonalnej nie muszę skutkować zmianami w umiejętnościach, a 
otrzymaliśmy pseudowyjaśnienie, bazujące na odgórnym założeniu, że różnica między 
pewnym rodzajem wiedzy propozycjonalnej (który my nazywamy „wiedzą-że”) a innym jej 
rodzajem (który nazywamy „wiedzą-jak”) to różnica w sposobie ich demonstrowania, choć 
lepszym wyjaśnieniem byłoby przyjęcie odmienności reprezentacji tych rodzajów wiedzy w 
umyśle. 

Jak zauważa Ryle, istnieje jeszcze jeden problem związany z założeniem, że pełne 
przyswojenie reguł jest równoważne z nabyciem umiejętności ich stosowania. Jest on 
związany z tym, że właściwe stosowanie reguł jest także umiejętnością, jest wiedzą, jak 
należy stosować reguły. Wobec czego rysują się nam dwie alternatywy: albo wiedza-jak jest 
nieredukowalna do wiedzy-że, albo jest redukowalna, a wtedy umiejętność właściwego 
stosowania danej reguły sama opiera się na znajomości pewnej innej reguły. Jeżeli dana jest 
reguła A (powiedzmy, że dotycząca gry w szachy), to warunki jej stosowania określa inna 

                                                 
7 Rzecz jasna, dłuższe przeprowadzenie tego eksperymentu sprawi, że nowicjusz dzięki praktyce wykształci 
wiedzę-jak, czyli praktyczną umiejętność. Stanie się to jednak nie za sprawą uzupełnienia zasobu wiedzy-że, 
lecz za sprawą wykształcenia reprezentacji proceduralnej (o tym będzie mowa w następnym podrozdziale) w 
umyśle nowicjusza. 
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reguła B, a warunki zastosowania tej ostatniej z kolei wyznacza jeszcze inna reguła C i tak ad 
infinitum. Jedynym wyjściem z tego regresu jest według Ryle’a uznanie, że wiedza-jak nie 
jest redukowalna do wiedzy-że. Co więcej, autor The Concept of Mind jest przekonany, że to 
wiedza-jak logicznie poprzedza wiedzę-że [Ryle 1946: 225-226]. 
 Przyjrzyjmy się bliżej Ryle’owskiemu argumentowi z regresu w nieskończoność, 
szczególnie że pojawia się on w pismach Ryle’a w różnych sformułowaniach. Jedno z nich 
brzmi następująco: „Główny zarzut przeciw legendzie intelektualistycznej jest następujący. 
Zastanawianie się nad sformułowaniami określającymi sposób wykonania czynności jest 
samo w sobie czynnością, która może być wykonywana mniej lub bardziej umiejętnie czy 
mniej lub bardziej niezdarnie. Gdyby zaś było tak, że aby wykonać jakąkolwiek czynność, 
trzeba by też wykonać – i to wykonać umiejętnie – odpowiednią operację myślową, to 
przełamanie kiedykolwiek tego błędnego koła byłoby logiczną niemożliwością” [Ryle 
1970/1949: 70]. 
  Stanley i Williamson krytykują wymóg stawiany przez Ryle’a, że odwoływanie się do 
wiedzy propozycjonalnej musi mieć charakter świadomego rozważania pewnego zdania 
[Stanley, Williamson 2001: 412-417; Stanley 2011: 12-23]. Powołują się na przykład Gineta 
[Ginet 1975: 7], który pokazuje, iż mogę zamanifestować swoją wiedzę propozycjonalną, że 
drzwi otworzą się, gdy przekręcę gałkę i popchnę drzwi, przez automatyczne wykonanie tego 
działania, bez formułowania – w umyśle czy też głośno – odpowiednich zdań. Zgadzam się w 
tezę argumentu, ale sam argument budzi wątpliwości. To, że możemy opisać wiedzę, która 
jest manifestowana, w kategoriach propozycjonalnych, nie oznacza, że sama ta wiedza ma 
charakter propozycjonalny. Mogłoby być tak, że opisywane zdarzenie jest manifestacją 
pewnego nawyku, a nie posiadanej wiedzy-że. Rozważmy dwie sytuacje. W obu otwieramy 
drzwi wejściowe poprzez wpisanie kodu, a zatem manifestacja wiedzy jest taka sama. W 
pierwszej przywołujemy kod z pamięci, natomiast w drugiej nie potrafimy przypomnieć sobie 
kodu, ale jesteśmy w stanie wpisać go na klawiaturze (ręka sama wybiera odpowiednie 
klawisze). Choć zasób wiedzy w obu sytuacjach da się przedstawić propozycjonalnie (np. 
zdaniem „Kod do drzwi wejściowych to 1234”), to w pierwszej sytuacji reprezentacja 
umysłowa ma najpewniej charakter propozycjonalny, a w drugiej niekoniecznie, gdyż jest to 
reprezentacja proceduralna. Zresztą ta wiedza może być reprezentowana w umyśle w różny 
sposób: propozycjonalnie czy semantycznie, obrazowo (jako obraz cyfr lub ciąg obrazów, np. 
przedstawiających palec na odpowiednich polach klawiatury), wreszcie na sposób 
proceduralny. Tym samym, stwierdzenie, że ktoś zachowuje się tak, jakby posiadał wiedzę, że 
p, nie przesądza o tym, że ten ktoś posiada reprezentacje umysłowe charakterystyczne dla 
wiedzy propozycjonalnej. 
 Jednakże nie musimy przyjmować, że człowiek musi świadomie rozważać pewne 
zdania wyrażające fakty czy reguły działania. Uznajmy, że wszystkie umiejętności czy – jak 
chce Ryle – wszelkie inteligentne działania zasadzają się na tym, że człowiek w sposób 
nieświadomy odwołuje się do reguł. Jeśli tak, to odwołanie się do pewnej reguły o postaci 
„Jeśli B, to A” wymaga ustalenia, czy zaszło B. To ustalenie może wiązać się z pewną 
umiejętnością (wiedzą, jak ustalić B), która sama nie wymaga odwołania do reguł (wtedy 
następuje przerwanie koła, ale zgadzamy się na to, iż wiedza-jak jest czymś innym niż 
wiedza-że), bądź znowu następuje odwołanie do wiedzy propozycjonalnej w postaci reguły 
„Jeśli C, to B”. Ale to znowu wymaga ustalenia, czy mamy do czynienia z sytuacją C, i tak w 
nieskończoność. To ma świadczyć o tym, że na pewnym poziomie ustalenie tego, czy zaszło 
X, nie wymaga odwołania się do propozycjonalnej reprezentacji pewnej reguły (czy reguł), 
lecz do innego typu reprezentacji, która choć może być wtórnie ujęta jako propozycjonalna, 
to sama propozycjonalna nie jest. 
 Kolejnym argumentem Ryle’a jest zwrócenie uwagi na takie działania i zaangażowane 
w nie umiejętności, w wypadku których jest trudne, a nawet niemożliwe sformułowanie 
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odpowiedniego zestawu reguł: „Przede wszystkim jest wiele rodzajów działań, w których 
przejawia się inteligencja, lecz które nie mają sformułowanych reguł czy kryteriów. Człowiek 
dowcipny, gdy żąda się on niego przytoczenia zasad lub reguł, dzięki którym wymyśla lub 
ocenia żarty, nie potrafi dać na to odpowiedzi. Umie on z powodzeniem żartować, jak też 
poznawać się na żartach nieudanych, ale nie potrafi podać, ani innym ani sobie, recepty na te 
umiejętności. Tak więc poczucie humoru nie korzysta z usług teorii humoru. Podobnie gdy 
idzie o kanony smaku estetycznego, taktownych manier, wynalazczości technicznej: to, że 
pozostaną bez sformułowania nie stanowi przeszkody w inteligentnym korzystaniu z owych 
talentów” [Ryle 1970/1949: 68-69]. 

Podobne argumenty co Ryle wysuwa Dreyfus. W celu unaocznienia różnicy między 
wiedzą-jak a wiedzą-że, Dreyfus przytacza i analizuje przykład umiejętności jazdy na 
rowerze. „Najprawdopodobniej wiesz, jak jeździć na rowerze – pisze Dreyfus 
[Dreyfus&Dreyfus 1986: 16]. – Czy to znaczy, że jesteś w stanie sformułować specyficzne 
zasady, mogące skutecznie nauczyć kogoś innego, jak jeździć na rowerze? Jak 
wytłumaczyłbyś różnicę między uczuciem przewracania się a całkowicie normalnym 
poczuciem bycia lekko pozbawionym równowagi przy skręcaniu? I czy naprawdę wiesz, 
zanim to nie nastąpi, co zrobisz w odpowiedzi na pewne uczucie wytrącenia z równowagi? 
Nie. Umiesz jeździć na rowerze, ponieważ posiadłeś coś nazywanego „wiedzą-jak” [„know-
how”], którą nabyłeś poprzez praktykę i – czasami bolesne – doświadczenia. Fakt, że nie 
jesteś w stanie zwerbalizować tego, czego się nauczyłeś, znaczy, że wiedza-jak jest ci 
niedostępna w postaci faktów i reguł. Gdyby była, moglibyśmy powiedzieć, iż „wiesz, że” 
[know that] pewne reguły prowadzą do biegłości w jeździe na rowerze.” 

W procesie nabywania wiedzy-jak najważniejsza jest praktyka. Bez niej, operując 
wyłącznie wiedzą-że w postaci wiedzy o faktach i o regułach, najczęściej działamy 
nieefektywnie. Brak praktyki sprawia, że symulacja zachowań charakterystycznych dla 
wyższego etapu staje się pozbawiona sensu, w każdym razie dla przeciętnie utalentowanego 
adepta [Dreyfus&Dreyfus 1986: 35]. Nawet po osiągnięciu etapu eksperta, praktyka jest 
niezbędna do utrzymania umiejętności na najwyższym poziomie, ponieważ jej zaniechanie 
może doprowadzić do regresu do jednego z wcześniejszych poziomów, na którym niezbędne 
będzie świadome odwołanie się do reguł [Dreyfus&Dreyfus 1986: 21]. Wytłumaczeniem tego 
jest faktu uznanie, że wiedza-jak jest inaczej reprezentowana niż wiedza-że. „Ogólnie rzecz 
biorąc – pisze Dreyfus [Dreyfus 1992/1972: 248-249] – przy nabywaniu umiejętności (na 
przykład prowadzenia samochodu, tańca, obcego języka) musimy na początku powoli, 
niezgrabnie i świadomie podążać za regułami. Ale po jakimś czasie następuje moment, że w 
końcu potrafimy wykonać to automatycznie. Odtąd, jak się wydaje, nie jest tak, że po prostu 
stosujemy się do tych samych sztywnych reguł, tyle że nieświadomie, lecz raczej chwytamy 
mięśniową postać [muscular gestalt], która wzbogaca nasze zachowania o elastyczność i 
płynność.” Inaczej mówiąc, umiejętności nie są reprezentowane na podobieństwo zbioru zdań 
wyrażających pewne reguły działania, lecz na podstawie bezpośrednich skojarzeń pewnych 
układów czy postaci (w znaczeniu gestalt) bodźców (często wraz z bodźcami o charakterze 
proprioceptywnym) z odpowiednim działaniem.  

Dreyfus jest przekonany, iż tego typu przykładów, w których dana umiejętność nie 
może być zredukowana do wiedzy-że, można podać o wiele więcej. Wszyscy wiemy, lepiej 
lub gorzej, jak prowadzić konwersację w zależności od naszego rozmówcy i charakteru 
sytuacji, w której się znajdujemy. Od młodych lat umiemy konstruować poprawne 
gramatycznie zdania, których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, mimo tego, że nie byliśmy 
uczeni (do pewnego wieku) reguł gramatyki. Potrafimy sprawnie poruszać się na dwóch 
nogach, co – choć wydaje się czynnością łatwą – jest niezwykle trudne do imitacji w 
przypadku maszyn, nawet tych skonstruowanych przez najlepszych inżynierów. Różnimy się 
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pod względem kompetencji logicznych: mając te same dane, jeden umie udowodnić 
twierdzenie, podczas gdy drugi nie wie, jak przeprowadzić dowód. 

Na tej podstawie Dreyfus uznaje, że fenomenologiczna analiza naszego doświadczenia 
skłania do wniosku, iż wiedza-jak – przynajmniej na najwyższym poziomie wykonania – nie 
opiera się ani na świadomym, ani na nieświadomym odwoływaniu się do reguł. Dosyć łatwo 
wykazać, że tak jest w przypadku świadomego stosowania reguł. Wystarczy przyjrzeć się 
najzwyklejszym umiejętnościom, takim jak umiejętność chodzenia czy umiejętność czytania, 
by zauważyć, że ani chodząc, ani czytając nie myślimy o żadnych regułach, które miałyby 
umożliwiać nam skuteczne wykonywanie owych czynności. Znacznie trudniej udowodnić, że 
nie odwołujemy się do żadnych reguł podświadomie, innymi słowy, że czynnościom tym nie 
towarzyszy nieświadome stosowanie zinterioryzowanych reguł, przyswojonych w procesie 
uczenia się. Aby się z tym uporać, autor What Computers Still Can’t Do przedstawia podobny 
do Ryle’owskiego argument, który ma wykazać, że analizowanie umiejętności wyłącznie w 
kategoriach wiedzy-że prowadzi do regresu w nieskończoność. „Postaramy się teraz pokazać 
– pisze Dreyfus [Dreyfus 1992/1972: 257] – nie tylko to, że ludzkie zachowanie może być 
regularne bez podlegania możliwym do sformalizowania regułom, lecz, co więcej, że tak być 
musi, ponieważ całościowy system reguł, których wszystkie możliwe zastosowania byłyby 
zawczasu wyznaczone, nie ma sensu.” 

Przede wszystkim, większość problemów, z którymi się stykamy, ma otwartą strukturę 
[open-structured problems]. Problemy tego typu generują trzy rodzaje trudności. Po pierwsze, 
przy ich rozwiązywaniu należy wyznaczyć, które fakty (czynniki) mogą mieć znaczenie. Po 
drugie, trzeba ustalić, które z nich aktualnie posiadają znaczenie. I wreszcie po trzecie, należy 
określić, które są zasadnicze [essential], a które nie. Trudność wzmaga to, iż badane fakty 
(czynniki) są od siebie zależne i nie mogą być rozpatrywane w izolacji [Dreyfus 1992/1972: 
257-261]. Poza tym zdarza się, że nie sposób sformułować żadnych reguł, które by 
odpowiadały za uznanie (bądź nie) czegoś za rozwiązanie problemu. Dreyfus podaje (w 
przypisie [Dreyfus 1992/1972: 341]) przykład artysty, stojącego w obliczu pewnego problemu 
twórczego. Artysta nie posiada żadnego kryterium odnoszącego się do tego, co stanowi 
rozwiązanie jego problemu. Często zresztą nie posiada nawet ogólnikowych wyobrażeń, 
związanych z warunkami brzegowymi poszukiwanego rozwiązania, i dopiero po jego 
znalezieniu jest w stanie określić, czy właśnie o to mu chodziło, czy też nie. Co więcej, 
przyglądając się rezultatowi swoich działań, nierzadko ma jedynie mgliste przeczucie, że ma 
do czynienia (bądź nie) z właściwym rozwiązaniem i nie jest w stanie – nawet post factum – 
sformułować żadnego kryterium odnoszącego się do przyjęcia (bądź do odrzucenia) tego 
rozwiązania. To sprawia, że odgórne wyznaczenie takiego systemu reguł, który obejmowałby 
wszelkie możliwe sytuacje i problemy, jawi się jako co najmniej trudne, jeśli nie 
niewykonalne. 
 Dodatkowo istnieje, zasygnalizowana już wcześniej m.in. przez Ryle’a, podstawowa 
trudność związana z regresem reguł. Przyjmijmy, że wszystkie zachowania są wynikiem 
świadomego, bądź nieświadomego stosowania reguł. Jeżeli tak jest, to warunki zastosowania 
pewnej reguły A określa inna reguła B, której stosowanie podporządkowane jest jeszcze innej 
regule C i tak ad infinitum. Nie sposób uniknąć tego regresu przez odwołanie się do 
wystąpienia pewnego faktu, ponieważ ów fakt musi zostać rozpoznany i zinterpretowany, a to 
są czynności podlegające regułom [Dreyfus 1992/1972: 341]. 

Z Dreyfusem zgadza się Devlin, wprowadzając wielce adekwatne porównanie. Pisze: 
„Zauważmy, że bracia Dreyfus wypowiadają bardzo mocne twierdzenia o sposobie działania 
eksperta. Nie mówią oni, że ekspertem jest ktoś, kto nauczył się stosować reguły bardzo 
efektywnie i szybko. Twierdzą, że ekspert w ogóle nie stosuje reguł, nawet podświadomie. 
Reguły służą, ich zdaniem, tylko temu, by pomóc nam nauczyć się wykonywania danego 
zadania. Gdy stajemy się ekspertami w wykonywaniu tego zadania, nie potrzebujemy już 
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reguł. Zgodnie z tym poglądem, reguły są czymś w rodzaju pomocniczych kółek, których 
niekiedy używamy po to, by ułatwić małym dzieciom naukę jazdy na rowerze. Na początku 
kółka te umieszczamy tak, by dotykały ziemi, stanowiąc stałe oparcie. Nieco później, gdy 
dziecko nabierze trochę doświadczenia, podnosimy je nieco wyżej. W ten sposób dziecko 
uczy się, czym jest jazda bez stałego opierania się na tych kółkach, lecz nadal chronią je one 
przed upadkiem. Wreszcie, gdy dziecko potrafi już jeździć na rowerze, zdejmujemy kółka 
pomocnicze. W tym stadium umiejętności dziecka sprawiają, że koła te stają się całkiem 
niepotrzebne.” [Devlin 1999/1997: 239] 

Niezwykle podobną do Dreyfusowskiej wizję relacji między nowicjuszami/ekspertami 
a regułami prezentuje Holt [Holt 2002], pomimo że w swojej książce nie powołuje się na 
prace autorów Mind over Machine. Holt z jednej strony wskazuje na kontinuum biegłości w 
danej dziedzinie (praktyce), rozciągające się pomiędzy dwoma biegunami: na jednym z nich 
są nowicjusze, a na drugim eksperci. Z drugiej strony odnosi się do kontinuum ogólności 
reguł, którego jeden biegun stanowią uniwersalne reguły, a drugi szczegółowe reguły, mające 
zastosowanie jedynie do niewielkich, izolowanych obszarów praktyki. Uniwersalne reguły 
(takie jak „Kupuj tanio, sprzedawaj drogo” dla gracza giełdowego), chociaż są prawdziwe dla 
wszystkich praktyków, to dla nowicjuszy mają ograniczone zastosowanie. Z braku 
doświadczenia nie potrafią oni ich skonkretyzować i przełożyć na praktykę. Dlatego też 
nowicjusze poszukują bardziej szczegółowych reguł (które zresztą najczęściej są układane 
przez ekspertów), ponieważ bez nich nie potrafią się obejść. Przeciwnie eksperci: oni nie 
potrzebują reguł. Ich działanie jest anomiczne [anomic], oparte na nie odwołującym się do 
reguł rozpoznaniu tego, co jest i co nie jest istotne. Co więcej, ekspert, zmuszony do 
sztywnego korzystania z reguł, będzie o wiele mniej skuteczny, niż gdyby się do reguł nie 
stosował. Holt podaje tu przykład kucharza-mistrza, który – trzymając się przepisu – potrafi 
upiec dobre, ale nie wyśmienite ciasto. Jeżeli jednak pozwoli mu się działać po swojemu, 
wtedy będzie w stanie upiec wyjątkowe ciasto, w pełni świadczące o jego kunszcie. Zdaniem 
Holta te same spostrzeżenia odnoszą się do badania naukowego. Ekspercka praktyka 
badawcza wykracza poza reguły, w których próbuje się ją zamknąć. Wszelkie uregulowania – 
notabene zaproponowane przez ekspertów – służą głównie nowicjuszom, którzy ich 
potrzebują, aby po jakimś czasie wznieść się ponad nie [Holt 2002: 35-37, 39-42]. 
Parafrazując Wittgensteina, reguły stanowią drabinę, którą powinniśmy odrzucić, uprzednio 
się po niej wspiąwszy. 
 
 
2. Wiedza deklaratywna i wiedza proceduralna 
 

Tym, co powinno zwrócić naszą szczególną uwagę, jest obecność w psychologii 
poznawczej rozróżnień prawie identycznych z omawianą dystynkcją Ryle’a. Tyle tylko, że 
filozoficzne rozróżnienia dotyczące wiedzy zaadaptowane zostały przez psychologów 
głównie w kontekście rodzajów pamięci. Ponieważ jednak zakładają oni, że dany typ wiedzy 
jest magazynowany w odpowiadającym mu rodzaju pamięci, typologia wiedzy przekłada się 
na typologię pamięci (i odwrotnie)8. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do 
Ryle’owskiego rozróżnienia na wiedzę-że i na wiedzę-jak, którą przeniósł na grunt 
psychologii Squire [Squire 1986]. To, co u Ryle’a nazywane zostało wiedzą-że, w psychologii 
poznawczej nosi nazwę wiedzy deklaratywnej, natomiast Ryle’owska wiedza-jak mniej 
więcej odpowiada wiedzy proceduralnej. Tyle że wiedza proceduralna oprócz umiejętności 

                                                 
8 Tezę tę należy jednak obwarować pewnymi obostrzeniami. W tym artykule nie ma miejsca na szczegółowe 
rozważania rodzajów pamięci, dlatego wątek ten nie zostanie rozwinięty. Dla nas jest istotne, że omawiany 
związek zachodzi między analizowanymi rodzajami wiedzy (wiedza deklaratywna i wiedza proceduralna) a 
odpowiadającymi im magazynami pamięci (pamięcią deklaratywną i pamięcią proceduralną). 
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obejmuje także procedury i nawyki9, a Ryle wyraźnie odróżnia wiedzę-jak od nawyków. Z 
tego wynika, że pojęcie wiedzy proceduralnej ma szerszy zakres niż pojęcie wiedzy-jak. 
Ponadto przy wiernym przełożeniu podziału pamięci na typy wiedzy, wiedza deklaratywna 
powinna zawierać wiedzę epizodyczną w formie wspomnień, a istnieją pewne racje za 
uznaniem tzw. wiedzy przez znajomość, do której można zaliczyć też wspomnienia, za 
niepropozycjonalną10 i niemożliwą do pełnej werbalizacji (werbalizujemy tylko pewne 
aspekty wspomnień), a tym samym za istotnie różniącą się od wiedzy semantycznej. Jeśli tak, 
to wiedza deklaratywna jest kategorią szerszą od wiedzy-że. 

Autorzy Psychologii poznawczej tak opisują genezę podziału na wiedzę deklaratywną 
i proceduralną, a także sam ten podział: „Podział wiedzy na deklaratywną i proceduralną 
pochodzi od filozofa Gilberta Ryle’a. Różnicę między nimi Ryle przedstawił w postaci 
dychotomii: wiedza „że” – wiedza „jak”. Wiedza „że”, najogólniej rzecz ujmując, odnosi się 
do danych (faktów), kodowanych w pamięci trwałej. Danymi może być wiedza ogólna (np. 
budowa atomu) albo wiedza epizodyczna (np. kolizja na skrzyżowaniu) czy autobiograficzna 
(np. że przed chwilą moja córka przyszła się przytulić). Wiedza ta jest łatwa do werbalizacji, 
ma bowiem wyraźny komponent semantyczny. Natomiast wiedza „jak” odnosi się do 
kodowanych w pamięci trwałej procedur realizacji czynności o charakterze umysłowym i 
ruchowym. Jest to specyficzna wiedza, potocznie zwana umiejętnościami. Są tu zarówno 
umiejętności wykonawcze (np. pływanie), jak i poznawcze (np. używanie języka). Zazwyczaj 
wiedza proceduralna obejmuje oba rodzaje umiejętności, co widać na przykładzie takich 
czynności, jak gra na skrzypcach czy projektowanie mostów (rysunek techniczny). Wiedza 
proceduralna jest z reguły trudniejsza do werbalizacji niż wiedza deklaratywna, co wynika z 
różnic w sposobie ich reprezentowania w pamięci11. Podstawą rozróżnienia jest w tym 
przypadku zarówno strona formalna, jak i treściowa wiedzy. Różny jest także charakter 
procesu nabywania wiedzy deklaratywnej i proceduralnej. Wiedza deklaratywna nabywana 
jest dyskretnie, poprzez włączenie jakiejś informacji w istniejące struktury wiedzy. W 
sprzyjających warunkach wystarczy pojedyncza ekspozycja informacji, aby została ona 
zasymilowana. Wiedza proceduralna przeciwnie – nabywana jest w toku treningu, niekiedy 
długotrwałego, polegającego na wielokrotnym powtarzaniu czynności” [N ęcka, Orzechowski, 
Szymura 2007: 138]. 

Autorzy Psychologii poznawczej zdają sobie sprawę z niektórych problemów, 
wynikających z przyjęcia podziału na wiedzę deklaratywną i wiedzę proceduralną [Nęcka, 
Orzechowski, Szymura 2007: 138-140]. Przede wszystkim warto zastanowić się nad 
kryteriami odróżniania obu rodzajów wiedzy. Często jest bowiem tak, że nie jesteśmy w 
stanie stwierdzić, czy dana informacja wywodzi się wyłącznie z pamięci deklaratywnej, czy 
też została wywnioskowana dzięki użyciu wiedzy proceduralnej. Autorzy odwołują się do 
sytuacji, w których dowiadujemy się czegoś i uznajemy to za oczywiste, a nawet dziwimy się, 
że sami na to nie wpadliśmy. W wielu tego typu przypadkach wprzód dysponujemy 
wszystkimi niezbędnymi przesłankami, jednak nie przeprowadzamy wnioskowania, dlatego 
płynący z niego wniosek jest dla nas nowy, choć oczywisty i zgodny z naszą wiedzą. Ukazuje 
to ogromną rolę wiedzy proceduralnej w kształtowaniu zasobu naszej wiedzy. Wystarczy 
chwila refleksji, by zdać sobie sprawę z ogromu wiedzy, dostępnej dzięki umiejętnościom 
związanym z rozumowaniem, a także z częstości jej wykorzystania. Jeśli ktoś zapyta mnie, 
czy urodzony w 1768 r. Joseph Anton Koch jeszcze żyje, nie będę miał żadnych trudności z 

                                                 
9 Jeśli uznamy, że pamięć proceduralna przechowuje tylko i wyłącznie wiedzę proceduralną, to zawartość 
pamięci proceduralnej informuje o składnikach wiedzy proceduralnej. A jak podaje Jagodzińska, „pamięć 
proceduralna jest rozumiana przede wszystkim jako pamięć umiejętności (skills), nawyków (habits) i procedur 
(procedures).” [Jagodzińska 2008: 194] 
10 Wbrew temu, co pisze Stanley [Stanley 2011: 155-156]. 
11 Podkreślenie moje. 
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odpowiedzią na to pytanie, pomimo tego, że niewiele wiem o Josephie Antonie Kochu (w tym 
nie znam daty jego śmierci). Dysponuję jedynie ogólną wiedzą o długości ludzkiego życia i 
wiedzą proceduralną, pozwalającą mi wysnuć konkluzję, że człowiek urodzony w 1768 r. nie 
może żyć w roku 2013 i mieć prawie 250 lat. Sam wniosek, uzyskany dzięki współdziałaniu 
wiedzy deklaratywnej i wiedzy proceduralnej, ma postać deklaratywną, ale jest wątpliwe, by 
utrwalił mi się wcześniej w pamięci w postaci wiedzy deklaratywnej, gdyż jest to informacja 
nieistotna, niepotrzebna, o zerowym ładunku emocjonalnym, dodatkowo nie było okazji, żeby 
przyswoić tę informację. Wątpliwe jest też, czy ta informacja zapisze się w pamięci 
semantycznej w postaci reprezentacji trwałej. Pewnie zapytany za jakiś czas o to, czy 
urodzony w 1768 r. Joseph Anton Koch wciąż żyje, powtórzę jeszcze raz moje rozumowanie i 
znów odpowiem negatywnie. Analizując powyższy przykład, w miarę łatwo ustalić, które 
elementy należą do wiedzy deklaratywnej, a które do wiedzy proceduralnej. Bywa jednak tak, 
że nie możemy stwierdzić, czy dana informacja figurowała już w zasobie wiedzy 
deklaratywnej, czy też została uzyskana dzięki wiedzy proceduralnej.  
 Zostało powiedziane, że psychologowie upatrują różnicy między wiedzą proceduralną 
a wiedzą deklaratywną w sposobie reprezentowania wiedzy. Stanowi to dobre wytłumaczenie 
różnic w sposobie nabywania obu rodzajów wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem 
względnie długotrwałej praktyki czy treningu jako warunku koniecznego nabycia wiedzy 
proceduralnej. Obie te kwestie się zazębiają, co nietrudno dostrzec, przypatrując się obecnym 
w psychologii modelom nabywania wiedzy proceduralnej. 

Jednym z najczęściej przywoływanych i najbardziej dopracowanych modeli 
nabywania wiedzy proceduralnej jest model Johna R. Andersona. Opisuje on nabywanie 
umiejętności jako proces przechodzenia od wiedzy deklaratywnej do wiedzy proceduralnej, 
składający się z trzech etapów: poznawczego, asocjacyjnego i autonomicznego12 [Anderson 
1998/1995: 361-393; Nęcka, Orzechowski, Szymura 2007: 164-166]. 

Podczas pierwszego z nich adept najczęściej korzysta z instrukcji lub przykładów 
pochodzących z zewnątrz. Anderson wprowadza interesujące, choć, według mnie, błędne 
założenie, iż wszelka zewnętrzna pomoc musi posiadać reprezentację deklaratywną13: 
„Niezależnie od tego, czy jest to instrukcja pokazowa, czy słowna informacja, na podstawie 
której dana osoba początkowo uczy się, jest reprezentowana deklaratywnie i musi zostać 
zinterpretowana w taki sposób, aby wywołać odpowiednie zachowanie” [Anderson 
1998/1995: 361]. Pytanie tylko, przez kogo musi być tak reprezentowana. Raczej nie przez 
nadawcę (instruktora, nauczyciela, mistrza), ponieważ on korzysta z wiedzy proceduralnej. 
Oczywiście, nadawca może udzielić zwerbalizowanych instrukcji, wtedy też mamy do 
czynienia z reprezentacją deklaratywną po stronie nadawcy (przynajmniej z reprezentacją 
nietrwałą), ale może też uciec się do bezsłownej demonstracji wykonania danej czynności. 
Czy taki pokaz musi być ujęty w sposób deklaratywny przez odbiorcę (adepta)? Według 
Andersona tak, moim zdaniem nie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której adept uczy się 
sekwencji ruchów pewnego tańca. Jego zadaniem jest tylko i wyłącznie kopiowanie ruchów 
instruktora, bez żadnej refleksji i prób tworzenia jakichkolwiek reguł. Instruktor, nawet 
dostrzegając błędy w wykonaniu adepta, nie poprawia go, lecz wciąż demonstruje właściwy 
układ taneczny. Po pewnym czasie, kiedy instruktor jest zadowolony z postępów ucznia, 

                                                 
12 Jest to terminologia przejęta od Fittsa i wykorzystana przez Andersona w książce Learning and Memory. An 
Integrated Approach [Anderson 1998/1995: 361-393]. Z kolei Nęcka, Orzechowski i Szymura piszą o trzech 
stadiach postulowanych przez Andersona jako o etapie deklaratywnym, etapie kompilacyjnym i etapie 
proceduralnym [Nęcka, Orzechowski, Szymura 2007: 164]. W niniejszej pracy będę używał w kontekście 
modelu Andersona terminologii Fittsa-Andersona w tłumaczeniu E. Czerniawskiej. 
13 Rzecz jasna, moją obiekcję wysuwam tylko wtedy, gdy mam do czynienia z utożsamieniem reprezentacji 
deklaratywnej z reprezentacją propozycjonalną (czy z utożsamieniem wiedzy deklaratywnej i wiedzy 
propozycjonalnej). Jeżeli natomiast chodzi o pewne elementy wiedzy deklaratywnej związane z wiedzą 
epizodyczną, które nie mają reprezentacji propozycjonalnej, to jestem gotów wycofać moją obiekcję. 



 11 

przerywa pokaz. Nasuwają się tu następujące pytania. Czy uczeń opanował umiejętność 
zaprezentowanego tańca? Wydaje się, że tak, wszak instruktor przerwał lekcję dopiero w 
momencie, gdy zauważył, że adept przyswoił sobie przekazywaną umiejętność. A czy przy 
tym doszło do deklaratywnej reprezentacji tańca w umyśle ucznia? Odpowiedź także jest 
negatywna. Adept jedynie naśladował ruchy nauczyciela, nie próbując ani niczego sobie 
konceptualizować, ani nawet przywoływać wspomnień dotyczących poprzednich wykonań 
tańca. Tym samym, nie można mówić tu o jakimkolwiek udziale reprezentacji deklaratywnej, 
a przynajmniej nie można mówić o udziale reprezentacji propozycjonalnej. Jak się wydaje, 
tego typu sytuacje nie są wcale niespotykane, o czym wie każdy, kto uczył się czegoś przez 
czyste naśladownictwo. Nie jest to, co prawda, uniwersalny i najbardziej efektywny sposób 
nauki, ale bywa stosowany. Powyższy przykład i jemu podobne dowodzą fałszywości 
założenia Andersona i pokazują, że w nabywaniu umiejętności nie jest konieczny udział 
wiedzy deklaratywnej. Anderson mógłby spróbować się bronić, że przy tym sposobie 
przyswajania umiejętności nie zaczyna się od pierwszego etapu, lecz od razu od późniejszego. 
Takie tłumaczenie nie zgadzałoby się jednak z intencjami Andersona, który w nabywaniu 
wiedzy proceduralnej dostrzega niezbywalną rolę wiedzy deklaratywnej. 

Obecność tejże widoczna jest także na drugim etapie, gdy dochodzi do przekształcenia 
deklaratywnej reprezentacji w reprezentację proceduralną14 (Anderson nazywa ten proces 
„proceduralizacją”), dzięki czemu umiejętność staje się bardziej płynna i wolna od błędów. 
Jest to możliwe, ponieważ wiedza proceduralna opiera się według niego na tzw. regułach 
produkcji o postaci „JEŻELI x TO y”, gdzie x oznacza warunek, który musi zostać spełniony, 
by podjąć działanie y. Przykładem reguły produkcji, wymaganej w przypadku umiejętności 
pobrania pieniędzy z bankomatu, jest reguła następująca: „JEŻELI celem jest wzięcie 
pieniędzy z bankomatu i włożyłem swoją kartę, TO piszę kod, naciskam Enter i naciskam 
Podjęcie pieniędzy” [Anderson 1998/1995: 376]. Zaakcentujmy tutaj główną myśl: to, że 
reprezentacja proceduralna daje się wtórnie reprezentować w postaci propozycjonalnej (np. w 
postaci zdania z cytatu z Andersona), nie świadczy o tym, że sama ma charakter 
propozycjonalny, tak jak to, że samochód określonej marki daje się opisać przez ciąg zdań, 
nie powoduje, że samochód ten redukuje się do danego ciągu zdań! 

Łatwo się domyślić, że już podstawowe umiejętności, niezbędne do funkcjonowania w 
społeczeństwie, wymagają przyswojenia sobie wielu tysięcy takich reguł. Ogromną liczbę 
reguł nabywają eksperci z danej dziedziny, dlatego też na opanowanie czegoś na poziomie 
eksperckim potrzeba dużo czasu. Długość okresu nauki potwierdzają badania empiryczne: „J. 
R. Hayes badał geniuszy w różnych dziedzinach: od muzyki do nauki. Odkrył on, że nikt nie 
wykazywał się genialnością wcześniej niż po 10 latach pracy w danej dziedzinie. Wbrew 
potocznej opinii, geniusz to 90 procent wypocenia i 10 procent natchnienia. Trzeba przyswoić 
sobie duży zakres wiedzy, aby móc pracować na poziomie geniusza, a opanowanie tej wiedzy 
wymaga długiego czasu.” [Anderson 1998/1995: 376] Warto pamiętać, że badania te i im 
podobne dowodzą wagi wysiłku i praktyki w doskonaleniu umiejętności, a także niemałej 
ilości czasu, który trzeba na to poświęcić, ale nie dowodzą w sposób definitywny 
konieczności przyswajania reguł. 
 Zwieńczeniem procesu nabywania wiedzy proceduralnej jest etap autonomiczny, na 
którym umiejętność staje się bardziej automatyczna, wymaga mniej uwagi, a jej stosowanie 
nie koliduje z innymi, równocześnie wykonywanymi zadaniami. Ze względu na jej 
automatyzację trudniej przerwać jej wykonanie w dowolnym, świadomie wybranym 
momencie. Umiejętności na poziomie autonomicznym zyskują charakter tzw. programów 
motorycznych typu otwartej pętli, czyli z góry uporządkowanych sekwencji działań, gdzie 
dane działanie jest wykonywane bez uzyskania informacji zwrotnej o rezultatach 

                                                 
14 Jak się można podziewać, mechanizm, jak do tego dochodzi, nie został jeszcze precyzyjnie ustalony. 
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poprzedzającego go działania. Anderson podaje przykład pisania na maszynie [Anderson 
1998/1995: 382-383]. Początkujący pisze „the”, rozpoczynając od wyszukania litery „t”, po 
czym wciska odpowiedni klawisz i sprawdza, czy została napisana właściwa litera, następnie 
przystępuje do wyszukiwania na klawiaturze kolejnej litery. U wprawnej maszynistki, gdy 
lewy palec kieruje się w stronę litery „t”, prawy już przemieszcza się do „h”, bez 
sprawdzenia, czy „t” zostało poprawnie napisane. Gdyby klawisz, przypisany do litery „t”, 
okazał się zablokowany, nie zmieniłoby to niczego w programie motorycznym. Co najwyżej, 
korekcja nastąpiłaby dopiero po napisaniu mniejszego lub większego fragmentu tekstu. 
Zresztą w kontekście ostatniego etapu, wiele czynności kontrolujących wykonanie zadania 
zostaje przeniesionych na poziom nieświadomy. 
 Z proceduralizacją powiązane są dwa zjawiska. Jednym z nich jest generalizacja, 
polegająca na uogólnianiu zdobytej wiedzy proceduralnej na szerszą klasę sytuacji. 
Nauczywszy się uderzać lewy prosty w bezruchu, mogę względnie szybko przyswoić sobie 
umiejętność uderzania lewego prostego z krokiem w przód, w tył, z doskoku, czy z kontry. 
Drugim zjawiskiem jest różnicowanie, czyli zdolność do odróżniania warunków 
uruchamiania odmiennych procedur. Może to być uderzenie lewym prostym w różnych 
płaszczyznach, w zależności od ułożenia ciała przeciwnika i wykonywanej przez niego akcji. 
Oba te zjawiska świadczą o elastyczności nawet prostych umiejętności, co odróżnia je od 
nieelastycznych automatyzmów. 
 Przejdźmy do oceny modelu Andersona. Jak się zdaje, wykazuje on co najmniej dwie 
poważne wady. Po pierwsze, sprowadzenie wiedzy proceduralnej do reguł produkcji skutkuje 
narażeniem się na zarzut, wielokrotnie podnoszony w pismach Ryle’a, Dreyfusa czy Searla, 
który sprowadza się do pokazania, iż odwołanie się wyłącznie do reguł prowadzi do regresu w 
nieskończoność. Po drugie, model Andersona nie radzi sobie z wyjaśnieniem przyswajania 
wiedzy proceduralnej bez pośrednictwa wiedzy-że, jak to ma miejsce chociażby w wypadku 
nauki chodzenia przez małe dziecko. Nie mówiąc już o nabywaniu umiejętności przez 
zwierzęta. Zresztą nie dotyczy to tylko wczesnego okresu rozwoju człowieka, w którym – jak 
się zdaje – nie jesteśmy w stanie zrozumieć instrukcji werbalnych. Sam nauczyłem się jeździć 
na rowerze w dość późnym wieku, tylko i wyłącznie bazując na praktyce (metodą prób i 
błędów). Nie znałem żadnych zasad jazdy na rowerze, ani nie formułowałem żadnych reguł, 
mających mi pomóc w nauce, a mimo to pewnego razu umiejętność ta „zaskoczyła” i udało 
mi się przejechać kilkanaście metrów bez upadku. Po tej próbie wiedza, jak jeździć na 
rowerze, przyrastała błyskawicznie i niedługo potem jeździłem na rowerze nadzwyczaj 
dobrze. 
 Od wymienionych wad przynajmniej częściowo wolny wydaje się model Sternberga. 
Jego autor przewiduje dwa sposoby nabywania wiedzy proceduralnej [Sternberg 2000; Nęcka, 
Orzechowski, Szymura 2007: 166-168]. Pierwszy, w którym wiedza proceduralna 
przyswajana jest w sposób jawny, przy pomocy wiedzy deklaratywnej, nie różni się zbytnio 
od modelu Andersona. Bardziej interesuje nas sposób drugi, polegający na nabywaniu wiedzy 
proceduralnej w sposób niejawny, na bazie osobistego doświadczenia. Podstawową rolę 
odgrywa tutaj praktyka, dzięki której możliwe jest stopniowe zwiększanie umiejętności w 
danej dziedzinie. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj tak nabyta wiedza proceduralna jest 
niezwerbalizowana, choć możliwa do wyrażenia językowo (przynajmniej częściowo). Tak jak 
przy pierwszym sposobie zaangażowana jest pamięć semantyczna, zawierająca wiedzę 
propozycjonalną i w której zapisane są zwerbalizowane instrukcje działania, tak w drugim 
uczestniczy pamięć epizodyczna, gromadząca osobiste doświadczenia. Jak można się 
domyślić, istnieje trzeci, chyba najpowszechniejszy sposób nabywania wiedzy proceduralnej, 
łączący obydwa wspomniane. Polega on na przyswajaniu umiejętności zarówno poprzez 
osobiste doświadczenie, jak i przez korzystanie z zasobu wiedzy-że, zawartej w źródłach (np. 
w książkach, instrukcjach) czy przekazanej przez innych. 
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Tyle tylko, że nawet w wypadku drugiego sposobu nadal pozostajemy na orbicie 
wiedzy deklaratywnej, wszak pamięć epizodyczna jest składową pamięci deklaratywnej. 
Pamiętajmy jednak, że zdarzenia zachowane w pamięci epizodycznej nie muszą ani być 
zwerbalizowane, ani mieć charakteru propozycjonalnego, czyli nie muszą mieć opisowych 
odpowiedników, przechowywanych w pamięci semantycznej. 

W tym miejscu warto powiedzieć o różnym podłożu neurologicznym pamięci 
deklaratywnej i proceduralnej, a także – co za tym idzie – wiedzy deklaratywnej i wiedzy 
proceduralnej. O ile rodzajom pamięci deklaratywnej odpowiadają w miarę zbliżone rejony 
mózgu, tak że niektórzy badacze są skłonni do zacierania granicy między pamięcią 
semantyczną a epizodyczną [Jagodzińska 2008: 213-214], to w przypadku pamięci 
niedeklaratywnej natrafiamy na znaczną różnorodność obszarów mózgu w nią 
zaangażowanych. Nas będzie interesował główny składnik pamięci niedeklaratywnej, czyli 
pamięć proceduralna. Badania pacjentów z chorobami, przy których dochodzi do 
upośledzenia w nabywaniu umiejętności (np. w chorobie Parkinsona czy Huntingtona), 
pokazują, iż główną rolę w kontekście pamięci proceduralnej odgrywa prążkowie. Pomagają 
w tym różne obszary kory mózgowej (w zależności od wykonywanego zadania) oraz 
móżdżek (szczególnie w przypadku umiejętności ruchowych). Dzięki technikom 
neuroobrazowania wiemy, że kolejnym etapom nabywania umiejętności odpowiadają inne 
rejony mózgu: początkowo jest to kora przedczołowa, co może wskazywać na udział pamięci 
deklaratywnej, ale po jakimś czasie jej aktywność ulega zmniejszeniu i przenosi się w inne 
obszary. Podobnie różna jest praca mózgu w przypadku nowicjuszy i ekspertów, 
wykonujących daną czynność [Jagodzińska 2008: 202-203]. „Faktycznie – pisze Squire 
[Squire 2009/2004: 187-188] – gdy ludzie uczą się, jak przyswoić jakiś trudny nawyk (habit 
learning task), struktury niezbędne do jego nauczenia się rywalizują o kontrolę wykonania 
zadania ze strukturami istotnymi dla zapamiętywania (tj. pamięci deklaratywnej). We 
wczesnej fazie uczenia się funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) wykazał aktywność 
przyśrodkowej powierzchni płata skroniowego, jak gdyby uczestnicy eksperymentu starali się 
zapamiętać strukturę zadania. W miarę poprawy wykonania aktywność przyśrodkowej 
powierzchni płata skroniowego zmalała, nasiliła się za to aktywność prążkowia. Parametry 
aktywności tych dwóch obszarów w przekroju całej grupy badanych korelowały ze sobą 
ujemnie, co wydaje się zgodne ze stwierdzeniem, że obszary te uczestniczą w różnych 
rodzajach uczenia się, opartych na odmiennych strategiach.” Eksperymenty wskazują zatem, 
że w procesie nabywania umiejętności następuje przejście od pamięci deklaratywnej (i 
związanej z nią wiedzy deklaratywnej) do pamięci proceduralnej (i wiedzy proceduralnej). 
Może to służyć za argument na rzecz teorii, dzielących proces nabywania umiejętności na 
poszczególne, różniące się od siebie fazy. 

Co więcej, badania pokazują, że można nabywać nową wiedzę proceduralną, będąc 
niezdolnym do nabywania wiedzy deklaratywnej. Jednym z najsłynniejszych tego typu 
przypadków jest historia Henry’ego Molaisona, znanego w literaturze jako H. M. Cierpiał on 
na bardzo gwałtowne napady padaczkowe, wobec czego poddał się operacji usunięcia części 
mózgu, co miało złagodzić objawy. Lekarz wyciął przyśrodkowe płaty skroniowe i usunął 
przy okazji hipokampy, będące strukturami odpowiedzialnymi za nabywanie wiedzy 
deklaratywnej (wtedy jeszcze o tym nie wiedziano). Z tego względu H.M. utracił zdolność 
przyswajania nowych wspomnień i faktów, zachował jednak zdolność do przyswajania 
nowych umiejętności i nawyków, oraz do korzystania z pamięci utajonej [Jagodzińska 2008: 
479-483; Rolls 2011: 18-29]. Tego typu przypadki pokazują, że człowiek jest w stanie 
nabywać wiedzę-jak, czyli nowe umiejętności, nie mogąc zwiększyć swojego zasobu wiedzy 
propozycjonalnej. 
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 Ostatnim zagadnieniem jest kwestia pierwotności – zarówno w aspekcie 
filogenetycznym, jak i ontogenetycznym – wiedzy proceduralnej wobec wiedzy 
deklaratywnej. 
 O tym, że wiedza proceduralna jest wcześniejsza w aspekcie filogenetycznym od 
wiedzy propozycjonalnej, świadczą przypadki nabywania umiejętności przez zwierzęta, które 
nie podejrzewamy o posiadanie wiedzy propozycjonalnej15. Tych z nas, którzy posiadają 
zwierzęta domowe, w szczególności psy, nie trzeba przekonywać, że zwierzęta te są w stanie 
przyswajać nowe umiejętności. Zapewne każdy z nas widział – czy to w cyrku czy w mediach 
– zwierzę, które posiadło jakieś niezwykłe jak na dany gatunek umiejętności. Twierdzenie, że 
zwierzęta potrafią wykształcić umiejętności, które nie są wynikiem dziedziczenia, lecz 
powstają na drodze uczenia się, nie powinno budzić wątpliwości. Jeżeli tak jest, to pojawienie 
się w rozwoju filogenetycznym wiedzy proceduralnej poprzedza pojawienie się wiedzy 
propozycjonalnej, a także – co za tym idzie – wiedzę proceduralną można przyswoić bez 
nabywania wiedzy propozycjonalnej, więc jest ona niesprowadzalna do wiedzy proceduralnej. 
Zwolennicy redukcji mogliby bronić się na dwa sposoby: albo zanegować istnienie wiedzy 
proceduralnej u zwierząt, co w świetle wyników badań jawi się jako niezasadne [Griffin 
1992/2004; Trojan 2013], albo też uznać, że zwierzęta nabywają wiedzę propozycjonalną, ale 
wtedy musieliby przyjąć inne rozumienie wiedzy propozycjonalnej, bardzo dalekie od 
wyjściowych intuicji. O umiejętności wytwarzania i używania narzędzi przez niektóre 
zwierzęta, czyli posiadania przez nie wiedzy proceduralnej, świadczą zarówno badania 
terenowe, jak i laboratoryjne: „Niewątpliwie sam fakt stosowania, a także wytwarzania 
narzędzi przez zwierzęta jest obecnie bezsporny. Trudno uznać, które wyniki badań są 
bardziej wartościowe. Te, które donoszą o tego typu zachowaniach występujących w 
naturalnym środowisku, czy też te laboratoryjne? Tym drugim zawdzięczamy wiedzę o tym, 
że nawet gatunki, które w naturalnym środowisku nie używają narzędzi, postawione przed 
konkretnym zadaniem eksperymentalnym są w stanie zacząć je stosować jako środek do 
osiągnięcia celu-nagrody. Dzięki doniesieniom z obserwacjo terenowych możemy oglądać nie 
tylko spontaniczne stosowanie narzędzi, lecz także odmienne ich przygotowywanie lub 
używanie w zależności od grupy użytkowników, pozycji społecznej wykorzystujących 
narzędzia oraz transferu pokoleniowego zdobytych umiejętności. Przygotowywanie narzędzi, 
odkładanie, trzymanie ich w pobliżu i ponowne używanie musi prowadzić do wniosku, że 
czynności te wykonywane są intencjonalnie i cechują się przynajmniej w pewnym stopniu 
antycypacją przyszłych wydarzeń z nieodległej przyszłości” [Trojan 2013: 96]. Zwolennicy 
redukcji wiedzy-jak do wiedzy-że musieliby wykazać, po pierwsze, że zwierzęta te posiadają 
wiedzę propozycjonalną, a po drugie, że to właśnie ta wiedza odpowiada za umiejętność 
wytwarzania i wykorzystywania narzędzi. Tego jednak nie czynią. Znamienna jest reakcja 
samego Stanleya na argument z posiadania przez zwierzęta wiedzy-jak przy nieobecności u 
nich wiedzy-że [Stanley 2011: 133-135]. Uznaje on, że choć argument jest mocny, to tak 
                                                 
15 Sam Popper uznawał, że „teza, iż zwierzęta mogą posiadać wiedzę, całkowicie rewolucjonizuje teorię wiedzy 
w jej obecnym kształcie” [Popper 1996/1990: 40]. Tyle że u Poppera mamy do czynienia ze znacznym 
poszerzeniem zakresu pojęcia wiedzy, gdyż wiedzę stanowią wszelkie rodzaje przystosowań (adaptacji) do 
warunków danego środowiska i warunków wewnętrznych organizmu (tym samym, można coś wiedzieć, nie 
posiadając odpowiednich reprezentacji umysłowych). Tymi adaptacjami mogą być zarówno zmiany w anatomii 
organizmu, jak i w jego zachowaniu, na które wpływ mają zmiany w strukturze preferencji oraz umiejętności 
organizmu [Popper 1997/1974: 242-243]. Autor Wiedzy obiektywnej jest przekonany, że „struktura organizmu 
może być ucieleśnieniem teorii”, a wbudowane w niego oczekiwania i adaptacje są „homologiczne nawet wobec 
teorii naukowych” [Popper 1996/1990: 58]. Ogólna, długoterminowa wiedza w postaci adaptacji jest wiedzą a 
priori, obecną przed przyswojeniem informacji ze środowiska i ma podłoże genetyczne [Popper 1999: 45-49].  
Propozycja Popperowska może być dobrą ilustracją dla wykorzystania strategii Stanleya. Moglibyśmy bowiem 
przełożyć adaptacje (rozumiane jako pewna ucieleśniona wiedza) na zdania wyrażające pewne fakty i reguły 
działania, a następnie imputować, że z tego względu adaptacje (np. zmiany w anatomii zwierząt) mają charakter 
zmian w zasobie wiedzy propozycjonalnej, a może nawet same mają charakter propozycjonalny. 
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samo uderza w inne rodzaje knowing-wh (knowing where, knowing when, knowing where), a 
przecież analizy językowe  ukazują, zdaniem Stanleya, propozycjonalny charakter tej wiedzy. 
Jak jednak pokazywaliśmy na przykładzie „wiedzieć, kiedy”, wyrażenie to może być 
interpretowane propozycjonalnie, jako teoretyczna znajomość pewnego faktu, jak i jako 
wyraz niepropozycjonalnej umiejętności. Tym samym, Stanley stawia nas przed fałszywą 
alternatywą: albo wiedza-jak i wszystkie inne rodzaje knowing-wh są propozycjonalne, albo 
wszystkie nie są, a to jest niezgodne z przeprowadzoną analizą językową. Poza tym, nawet 
gdyby alternatywa była realna, jako silniejszy jawi się argument merytoryczny z posiadania 
przez zwierzęta wiedzy-jak bez obecności wiedzy-że od argumentu z analizy pewnych 
wyrażeń pochodzących z kilku języków. Wbrew Heglowi: jeśli fakty podważają jakąś teorię, 
to tym gorzej dla teorii, a nie dla faktów. Bardziej znamienna dla stylu uprawiania filozofii 
jest odpowiedź Stanleya i Williamsona. Formułują oni dwa zdania „Pip [który jest psem] wie, 
że Alva da mu smakołyk po obiedzie”, „Pip wie, że kiedy przychodzą goście, musi pójść do 
kuchni” i sądzą, że to załatwia sprawę, bo za pomocą tych zdań przypisujemy wiedzę 
propozycjonalną zwierzęciu, jakim jest pies [Stanley, Williamson 2001: 438-439]. To jednak 
nie kończy badań, ale dopiero je rozpoczyna, bo powinniśmy zapytać, czy tak samo 
reprezentuje wiedzę Pip, u którego w wyniku warunkowania wykształciła się reprezentacja 
proceduralna, jak np. Jan (którego wiedzę opisuje zdanie: „Jan wie, że bitwa pod 
Grunwaldem miała miejsce w 1410 r.”), który ma pewną wiedzę w postaci reprezentacji 
semantycznej, czyli w postaci propozycjonalnej. Reasumując: w moim mniemaniu próby 
podważenia przez Stanleya zarzutu z wiedzy zwierząt są wręcz kuriozalne. 
 Wiedza proceduralna  jest wcześniejsza od wiedzy deklaratywnej również w aspekcie 
ontogenetycznym. To właśnie jej pojawienie się umożliwia nabywanie wiedzy 
propozycjonalnej. Wypracowanie odpowiednich umiejętności związanych z językiem i 
myśleniem wydaje się warunkiem koniecznym tego, abyśmy mogli przyswajać wiedzę 
propozycjonalną. Co więcej, w okresie bardzo wczesnego dzieciństwa przyswajamy 
umiejętności (np. uczymy się chodzić) zupełnie bez pośrednictwa wiedzy propozycjonalnej. 
 Teza o pierwotności pamięci proceduralnej i wiedzy proceduralnej znajduje 
odzwierciedlenie w podziale proponowanym przez Schactera i Tulvinga [Jagodzińska 2008: 
139-141]. Wyróżniają oni pięć głównych systemów pamięci, do których należą: 
 

I. System proceduralny – wyróżnia się tym, że jest systemem działań; należy do pamięci 
niedeklaratywnej, w jego skład wchodzą podsystemy odpowiedzialne za umiejętności 
ruchowe, umiejętności poznawcze, proste warunkowanie oraz za proste uczenie 
asocjacyjne, przy czym wydobycie informacji ma charakter niejawny16. 

II.  System percepcyjny – odbiera i magazynuje informacje o percypowanych cechach 
przedmiotów, a także bierze udział w identyfikacji słów i przedmiotów; działa na 
poziomie przedsemantycznym i utajonym, przejawia się w zjawisku torowania; należy do 
pamięci niedeklaratywnej, składa się z podsystemów zajmujących się wzrokową formą 
słów, słuchową formą słów oraz opisem strukturalnym. 

III.  System semantyczny – składa się z podsystemu przestrzennego i podsystemu relacyjnego, 
dotyczy ogólnej wiedzy o faktach, mechanizm wydobycia informacji jest utajony. 

IV.  System pierwotny – odpowiada za czasowe magazynowanie i przetwarzanie informacji, w 
jego skład wchodzi podsystem wzrokowy i podsystem słuchowy, wydobycie zawartości 
następuje jawnie. 

V. Epizodyczny – jest to pamięć zdarzeń, a wydobycie informacji ma charakter jawny. 
 

                                                 
16 Nazwa o tyle może być myląca, że system ten odpowiada pamięci niedeklaratywnej (przynajmniej większej jej 
części), a nie wyłącznie jednemu z jej składników, czyli pamięci proceduralnej. 
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Powyższa hierarchia systemów pamięci nie jest przypadkowa, bowiem odzwierciedla relacje 
między nimi oraz kolejność pojawiania się poszczególnych systemów w rozwoju filo i 
ontogenetycznym. Najwcześniej ukonstytuowały się niedeklaratywne formy pamięci, gdzie 
mechanizm wydobycia ma charakter nieświadomy (niejawny, utajony), dopiero w toku 
ewolucji wykształciły się systemy pamięci, w których przypominanie jest świadome (jawne). 
Systemy powstałe wcześniej są niezależne od tych ukształtowanych później, natomiast 
niektóre operacje związane z systemami późniejszymi są zależne od systemów 
wcześniejszych. Dobrze koresponduje to z przekonaniem o pierwotności wiedzy-jak (wiedzy 
proceduralnej) względem wiedzy-że (wiedzy deklaratywnej). 
 
 
3. Pozytywna propozycja Stanleya 
 
 Zacznijmy od nakreślenia błędnych założeń, które leżą u podstaw Stanleya propozycji 
redukcji wiedzy-jak do wiedzy-że. Podstawowym błędem jest mniej lub bardziej świadomie 
przyjęte założenie, że opis wiedzy-jak w kategoriach propozycjonalnych jest tym samym, co 
wykazanie, że sama ta wiedza ma naturę propozycjonalną. Zauważmy, że w ogólności jest to 
błędne: z tego, że opiszę przedmiot P (np. komputer, na którym piszę tekst) w sposób 
propozycjonalny i uzyskam w ten sposób ciąg zdań opisujących przedmiot P, nie wynika, iż 
przedmiot P ma charakter propozycjonalny. Jest to zwykle pomylenie przedmiotu opisu z 
samym opisem, a dokładnie podstawienie cech elementów opisu za cechy samego przedmiotu 
opisu. W naszym wypadku przedmiotem opisu jest wiedza-jak, która jest reprezentowana w 
umyśle w sposób odmienny niż wiedza propozycjonalna, zarówno ta świadoma (wiedza 
jawna), jak i nieświadoma (wiedza ukryta, wiedza utajona). To, że wiedza-jak może zostać 
wtórnie wyrażona w postaci zdań, nie oznacza, że jest tak reprezentowana w umyśle. 
Autorom Knowing How wydaje się, że wystarczy przedstawić pewne zdania i to już 
wystarczy. Doskonałym tego przykładem jest odpowiedź na argument z posiadania wiedzy-
jak przez zwierzęta przy nieobecności wiedzy-że: Stanley i Williamson prezentują dwa zdania 
„Pip [który jest psem] wie, że Alva da mu smakołyk po obiedzie”, „Pip wie, że kiedy 
przychodzą goście, musi pójść do kuchni” i sądzą, że to załatwia sprawę, bo za pomocą tych 
zdań przypisujemy wiedzę propozycjonalną zwierzęciu, jakim jest pies [Stanley, Williamson 
2001: 438-439]. Nie przeprowadzają jednak analizy, jak ta wiedza jest reprezentowana w 
umyśle psa. Nie musi ona być wszak i raczej nie jest reprezentowana na sposób 
propozycjonalny, lecz w postaci procedur, gdyż pies po prostu został uwarunkowany na 
wychodzenie z pokoju czy na oczekiwanie smakołyku w obliczu danych bodźców. 

Z omówionym wyżej nieuprawnionym założeniem wiąże się inny błąd związany z 
przecenianiem przez Stanleya analizy językowej. Autor Know How zastanawiając się nad 
potencjalną niezgodnością jego analiz z wynikami nauk kognitywnych [Stanley 2011: 143-
149], wygłasza stwierdzenie, że dyskusje o semantyce są często dyskusjami o metafizyce, tyle 
że prowadzonymi w sposób formalny, a zatem jego rozważania nad semantyką wiedzy-jak 
mówią coś o naturze tej wiedzy. Po pierwsze, często nie znaczy zawsze. To, że czasami 
odwołuję się przy omawianiu funktorów modalnych do semantyki światów możliwych (bo 
tak jest wygodnie), nie znaczy, że postuluję istnienie tych światów. Merytoryczne dyskusje na 
temat możliwości istnienia innych (wszech)światów prowadzę raczej w kontekście 
współczesnych teorii z zakresu fizyki i kosmologii niż w kontekście wspomnianej semantyki. 
Po drugie, z tego, że ktoś, postulując pewną semantykę, rości sobie prawo do rozstrzygnięć 
metafizycznych, nie wynika, że te roszczenia stają się przez to uzasadnione. Po trzecie, 
postulowanie pewnej semantyki najczęściej nie tyle rozwiązuje pewne problemy 
metafizyczne, ile je powoduje (vide semantyka światów możliwych). 
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W tym samym fragmencie Know How Stanley zakłada, moim zdaniem błędnie, że 
jego rozważania są trafne w odniesieniu do potocznie rozumianej wiedzy-jak, ale dopuszcza 
możliwość, że nauki kognitywne, odwołując się do wiedzy proceduralnej, mówią o czymś 
zupełnie innym niż potocznie rozumiana wiedza-jak, przez co analizowanej przez niego 
wiedzy-jak nie odpowiada niż rzeczywistego (porównuje ją do flogistonu). Rzecz jasna, w 
dalszej części książki stara się odrzucić tę możliwość przez wyolbrzymienie trudności z 
przekładem kategorii wiedzy-jak i wiedzy-że na obecne w psychologii kategorie wiedzy 
proceduralnej i deklaratywnej (chociaż wiedzieliśmy, że te drugie są tylko nieco szersze od 
tych pierwszych). Znamienne jest jednak to, jak często Stanley bazuje na założeniu, że jego 
analiza wiedzy-jak jest poprawna. 

Kolejną budzącą wątpliwości kwestią jest rozumienie wiedzy propozycjonalnej przez 
Stanleya, które zdecydowanie różni się od rozumienia wiedzy-że przez Ryle’a czy nawet 
innych przeciwników redukcji. Powiedzieliśmy już, że Stanley nie tyle udowadnia, że 
wiedza-jak jest reprezentowana w umyśle na sposób propozycjonalny, ile stara się pokazać, 
że wiedza-jak daje się wtórnie wyrazić propozycjonalnie. Czy zawsze? Gdy poprosimy 
Stanleya, żeby dokładnie wyraził zasób wiedzy propozycjonalnej, do którego sprowadza się 
dana umiejętność (np. walki bokserskiej przeciwko mańkutowi), czy przedstawi nam 
odpowiedź? Czy też powie ogólnie, że bokser zna pewien sposób walki z mańkutem, zgodnie 
z proponowanym przez siebie schematem, że ktoś wie, jak zrobić F, wtedy i tylko wtedy, gdy 
ktoś wie, że pewien S jest sposobem zrobienia F [Stanley 2011: 71]? Jak już mówiliśmy 
wcześniej, znajomość sposobu może być zarówno czysto teoretyczną znajomością pewnego 
sposobu, jak i praktyczną znajomością, czyli wiedzą-jak. Nie wystarczy, że bokser pokaże, 
jak walczyć z mańkutem, a potem powie „To jest sposób, jak walczyć z mańkutem”, żeby 
uznać to za propozycjonalną. Z kolei powołanie się na praktyczne sposoby demonstrowania 
wiedzy czy praktyczne sposoby myślenia pokazuje, że istnieją realne różnice między wiedzą-
jak a wiedzą-że, które muszą zostać wyjaśnione. Wszystko to powoduje, że spór zaczyna 
jawić się jako mniej lub bardziej pozorny: jeśli Stanleya zadowoli to, że wiedza-jak da się 
wtórnie wyrazić w kategoriach wiedzy propozycjonalnej, ale jest zarazem takiego rodzaju 
wiedzą propozycjonalną, która w sposób istotny różni się od tego, co Ryle nazywa wiedzą-że, 
to i przeciwnik redukcji może na to przystać, uznając, że nie ma się co kłócić o etykiety w 
momencie, gdy wiedza propozycjonalna to nie tyle wiedza, która ma reprezentację 
propozycjonalną, ale wiedza, która da się – przynajmniej w sposób ogólny (vide schemat 
Stanleya)17 – wyrazić w kategoriach propozycjonalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Sądzę, że zdecydowanej większości przypadków nie zwerbalizowalibyśmy sposobu, w jaki działamy, lecz 
musielibyśmy uciekać się do praktycznej prezentacji i słów „To jest sposób, w jaki robię X”, tłumacząc to 
słabością w werbalizacji (skądinąd werbalizacja także stanowi pewną umiejętność). 
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