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Capítulo I 

Apariencia e realidade 

Existe algún coñecemento no mundo que poida ser tan certo que ningún 
home razoable poida dudar del? Esta pregunta, que a primeira vista pode non 
parecer difícil, é realmente unha das máis complicadas que se poden facer. 
Cando nos decatamos dos obstáculos que hai para dar unha resposta directa 
e fiable a esta pregunta, estamos xa no camiño do estudo fa filosofía –porque 
a filosofía é, simplemente, o intento de dar resposta a este tipo de cuestións, 
sen presa e sen dogmatismos, tal como se fai na vida común e mesmo nas 
ciencias, senón criticamente, despois de explorar todo o que fai desas 
preguntas un verdadeiro quebracabezas e despois de que nos teñamos dado 
de conta de toda a vaguidade e confusión nas que se basean as nosas ideas 
comúns. 

Na vida cotiá tomamos por certas moitas cousas que, despois dunha revisión 
escrupulosa, atopámolas tan cheas de aparentes contradicións que só unha 
gran cantidade de pensamento permítenos saber o que realmente podemos 
crer. Na busca da certeza, é natural empezar coas nosas experiencias máis 
inmediatas e, en certo sentido, sen dúbida, o coñecemento poderá ser 
reducido a elas. Pero calquera aseveración sobre o que é por medio do que 
as nosas experiencias inmediatas nos dan a coñecer seguramente estará 
errada. Paréceme que eu estou agora sentado nunha cadeira, enfronte dunha 
mesa que ten certa forma, sobre a que vexo follas de papel escritas ou 
impresas. Ao xirar a miña cabeza vexo a través da ventá edificios, e nubes, e 
o sol. Eu creo que o sol está a aproximadamente noventa e tres mil millóns de 
millas da Terra, que é un globo incandescente moitas veces máis grande que 
a Terra; que debido á rotación do noso planeta amence cada mañá e que 
seguirá amencendo por unha cantidade indeterminada de tempo no futuro. Eu 
creo que, se outra persoa normal entra na miña habitación, verá as mesmas 
cadeiras, e mesas, e libros, e follas de papel que eu vexo, e que a mesa que 
vexo é a mesma que sinto cando apoio o meu brazo sobre ela. Todo isto 
parece tan evidente que até apenas merece a pena mencionalo, a menos que 
teña que facelo fronte a un home que dubide se sei realmente algo. Con todo, 
todo isto pode ser razoablemente posto en dúbida, e todas as aseveracións 
feitas con anterioridade requiren dunha coidadosa discusión antes de que 
podamos estar seguros de podelas expresar de tal maneira que sexan 
completamente certas. 

Para simplificar as nosas dificultades, concentremos nosa atención na mesa. 
Ao sentido da vista é oblonga, de cor café e brillante; para o tacto é lisa, e fría, 
e dura; cando a golpeo suavemente escoito un son como o que emite a 
madeira. Calquera outro que vexa, senta e escoite a mesa estará de acordo 
con esta descrición, de tal forma que parecerá que ningunha dificultade 
poderá xurdir; mais cando queremos ser máis precisos empezan os nosos 
problemas. A pesar de que creo que a mesa é “realmente” da mesma cor en 
toda a súa extensión, as zonas que reflicten a luz parecen ser moito máis 
brillantes que as demais, e algunhas partes vense brancas porque reflicten 
aínda máis esa luz. Eu sei que, se me movo, as zonas que reflicten a luz 
serán distintas, así que a aparente distribución das cores sobre a mesa 
cambiará. Séguese que se varias persoas están a ver a mesa no mesmo 
momento, nin sequera dous delas verán exactamente a mesma distribución 
de cores, porque ningunha delas a ve desde exactamente o mesmo ángulo, e 
calquera diferenza no punto de vista provoca algún cambio no modo en que a 
luz é reflectida. 

Para os propósitos máis prácticos estas diferenzas son irrelevantes, pero para 
un pintor son de suma importancia: o pintor debe desaprender o hábito mental 
que di que as cousas parecen ter “realmente” a cor que o sentido común lles 
dita, e aprender a formar o hábito de ver as cousas como elas aparentan ser. 
Aquí temos xa o principio dunha das distincións que causan os maiores 
problemas en filosofía –a distinción entre “aparencia” e “realidade”, entre o 
que as cousas parecen ser e o que son. O pintor quere saber o que as cousas 
aparentan ser, o home práctico e o filósofo queren saber o que son; pero o 
desexo do filósofo de saber o anterior é moito máis intenso que no home 
práctico, e está máis preocupado por adquirir o devandito coñecemento como 
tamén das dificultades para responder a esta pregunta. 

Regresando á mesa. É evidente que o que achamos até agora é que non hai 
cor que en aparencia sexa predominantemente a cor da mesa, ou inclusive en 
calquera dos seus partes –a mesa aparenta ter diferentes cores desde 
distintos puntos de vista, e non hai razón para supor que algúns destas cores 
aparentes sexan realmente a cor da mesa máis que outros. E nós sabemos 
que inclusive nun punto de vista determinado a cor será diferente se é 
iluminado con luz artificial, ou se é visto por un daltónico, ou por un home que 
usa anteollos con cristais azuis, mentres que na escuridade non haberá cor 
algunha, a pesar de que non haberá cambios na mesa ao tacto ou cando 
escoitamos o son que se produce ao golpeala lixeiramente. Cando, na vida 
común, falamos da cor da mesa, referímonos ao tipo de cor que aparece ante 
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o espectador normal, desde un punto de vista ordinario e baixo condicións de 
iluminación usuais. Pero as outras cores que aparecen baixo distintas 
condicións teñen tamén o dereito de ser consideradas como reais; e por tanto, 
para evitar o favoritismo, estamos obrigados a negar que, en si mesma, a 
mesa pode ter algunha cor en particular. O mesmo pódese aplicar á textura. A 
primeira ollada un pode ver a veta da madeira, pero doutra banda a mesa 
vese suave e parella. Se a vemos a través dun microscopio, veremos unha 
superficie accidentada con vales e outeiros e todo tipo de particularidades que 
non se ven á primeira ollada. Cal destas dúas é a mesa real? Estamos 
naturalmente tentados a dicir que o que se ve a través do microscopio é máis 
real, pero esa aseveración cambiará se utilizamos un microscopio aínda máis 
potente. Se, entón, non podemos confiar no que vemos a primeira ollada, por 
que entón haberemos de confiar no que vemos a través dun microscopio? 
Deste xeito, outra vez, a confianza que tiñamos ao principio nos nosos 
sentidos abandonounos. 

A forma da mesa non mellora as cousas. Temos o hábito de xulgar como 
“reais” as formas das cousas, e facemos isto de maneira tan irreflexiva que 
cremos ver as formas reais. Pero, de feito, temos que aprender, cando 
empezamos a debuxar, que unha cousa en particular vese de diferente forma 
desde distintos ángulos. Se a nosa mesa é “realmente” rectangular veráse, 
desde case calquera punto de vista, coma se tivese dous ángulos agudos e 
dous obtusos. Se os lados opostos son paralelos, eles veránse coma se 
converxesen nun punto que se atopa máis aló do espectador; se son do 
mesmo longo, veránse máis longos conforme estean máis preto do 
espectador. Todas estas cousas non son normalmente advertidas cando se ve 
unha mesa, xa que a experiencia ensinounos a construír a forma “real” a partir 
dunha forma aparente, e a forma “real” é a que nos interesa como homes 
prácticos. Pero a forma “real” non é o que vemos; é algo que se infire do que 
vemos. E o que vemos cambia de forma constantemente conforme nos 
movemo ao redor do cuarto; así que tamén aquí os sentidos parecen non 
darnos a verdade con respecto á mesa, mais unicamente a aparencia da 
mesa. 

Dificultades similares emerxen cando consideramos o sentido do tacto. É 
verdade que a mesa sempre nos dá a sensación de dureza, e nós sentimos 
que resiste á presión que lle imprimimos. Pero a sensación que obtemos 
depende de que tan duro presionemos a mesa e inclusive con que parte do 
noso corpo a presionemos; así temos distintas sensacións debido ás distintas 
presións exercidas ou as distintas partes do corpo que utilizásemos para 

presionar a mesa, e estas non poden ser supostas para revelar directamente 
unha propiedade definitiva da mesa, senón como moito ser signos dalgunha 
propiedade que probablemente cause todas as sensacións, pero que non é de 
todo evidente en calquera delas. E o mesmo pódese aplicar con maior 
obviedade aos sons que poden ser producidos ao golpetear a mesa. 

Entón fáisenos evidente que a mesa real, se hai algunha, non é a mesma que 
nós de forma inmediata experimentamos xa sexa pola vista, ou polo tacto, ou 
polo oído. A mesa real, se hai algunha, non é inmediatamente coñecida por 
nós. Do anterior xorden simultaneamente dúas preguntas moi complexas, a 
saber: (1) Existe realmente unha mesa? (2) Se é así, que clase de obxecto 
poderá ser? 

Axudarános considerar as preguntas anteriores para obter algúns termos sim-
ples cuxos significados sexan definitivos e claros. Demos o nome de 
“informacións sensoriais” ás cousas que nos son inmediatamente coñecidas a 
través dos sentidos: é dicir, cores, sons, cheiros, dureza, textura, e demais. 
Daremos o nome de “sensación” á experiencia que obtemos cando nos 
damos conta destas cousas. Entón, cando vemos unha cor, temos a 
sensación desa cor, pero a cor en si é un dato sensorial, non unha sensación. 
A cor é a cousa que inmediatamente percibimos, e o acto de percibir é a 
sensación. Está claro que se haberemos de coñecer algo con respecto á 
mesa deberá ser a través das informacións sensoriais –cor café, forma 
oblonga, suavidade, etc.– que asociamos coa mesa; pero polas razóns que 
atopamos, non podemos dicir que a mesa é as informacións sensoriais, ou 
que inclusive as informacións sensoriais son as propiedades directas da 
mesa. Logo, un problema xorde con relación ás informacións sensoriais e á 
mesa real, supondo que tal cousa exista. 

A mesa real, se a hai, chamarémola un “obxecto físico”. Entón debemos 
considerar a relación entre as informacións sensoriais e os obxectos físicos. O 
conxunto de todos os obxectos físicos é chamado “materia”. De aquí 
despréndese que as nosas dúas preguntas deberán ser reformuladas da 
forma seguinte: (1) Existe a materia? (2) Se é así, cal é a súa natureza? 

(…) 
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